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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ  

 

 
ΣΥΣΤΑΣΗ, ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») συστάθηκε στην Κύπρο και είναι δηµόσια 
εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, των Περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών, και των Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος 
Νόµων.  Το εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεµεσού και 
Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747, 1394 Λευκωσία. Η Τράπεζα είναι η ιθύνουσα 
εταιρεία του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας (ο «Όµιλος»).  
 
Η κυριότερη δραστηριότητα του Οµίλου κατά το έτος 2016 συνέχισε να είναι η παροχή ευρέος φάσµατος 
τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικές, επενδυτικές, 
ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες θεµατοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων 
τρίτων (Factoring) καθώς και διαχείριση και πώληση ακινήτων.  
 
Η Τράπεζα παρέχει τραπεζικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες µέσω των 52 υποκαταστηµάτων της 
στην Κύπρο, καθώς επίσης µέσω των γραφείων αντιπροσωπείας στη Νότια Αφρική, Ουκρανία και 
Ρωσία. Στις 17 Νοεµβρίου 2015 η Τράπεζα έχει πάρει έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
για τη λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Αθήνα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες και πρόσφατες εξελίξεις για την δοµή του Οµίλου παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 22 των οικονοµικών καταστάσεων.   
 
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ1 
 
Η ζηµιά που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 
2016 ανήλθε σε €63,5 εκατ. Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, τα κέρδη 
που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής εταιρείας ανήλθαν στα €12,1 εκατ. και περιείχαν κέρδος 
ύψους €4,8 εκατ. από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν σχετικά µε τη διάθεση κτηρίου στην Μόσχα 
που ανήκε στον Όµιλο, µετά την πώληση της θυγατρικής τράπεζας στη Ρωσία το 2014. 
 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η ζηµιά πριν τη φορολογία ανήλθε στα €12,0 εκατ. 
(Τράπεζα: €14,3 εκατ.) σε σύγκριση µε κέρδος ύψους €3,5 εκατ. (Τράπεζα: €5,1 εκατ.)  για το 2015. Η 
ζηµιά που προέκυψε για το έτος 2016 οφείλεται κυρίως στις αυξηµένες ζηµιές αποµείωσης και 
προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.  

Κατά τη διάρκεια του 2016, αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €51,2 εκατ. διαγράφηκαν και 
χρεώθηκαν στον λογαριασµό αποτελεσµάτων. Η διαγραφή των αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων, προέκυψε από φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν είναι πλέον πιθανό ότι το φορολογικό 
όφελος θα χρησιµοποιηθεί, εφόσον η πλειοψηφία αυτών των φορολογικών ζηµιών λήγει στις 31 
∆εκεµβρίου 2018. Το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων βασίζεται σε κρίσεις της 
∆ιεύθυνσης της Τράπεζας σχετικά µε την ικανότητα πραγµατοποίησης µελλοντικών φορολογητέων 
κερδών. Οι κρίσεις αυτές βασίζονται στα διαθέσιµα στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων των ιστορικών 
στοιχείων, των βελτιωµένων µακροοικονοµικών εκτιµήσεων, της πτώσης των καταθετικών επιτοκίων, 
της σταθεροποίησης των µη-εξυπηρετούµενων δανείων, της διαδικασίας αποµείωσης και προβλέψεων 
και τα αποτελέσµατα των εργασιών. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου ανήλθε σε €7,0 δισ.  και 
παρουσίασε µείωση της τάξης του 5% σε σχέση µε τις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Αυτή η µείωση προήλθε 
κυρίως από τις µειωµένες καταθέσεις σε άλλες τράπεζες µετά την πρόωρη αποπληρωµή της 
χρηµατοδότησης TLTRO2 στις 29 Ιουνίου 2016. 
 
 
 
 

                                                           
1 Οι οικονοµικές καταστάσεις και η παρουσίαση των Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του Οµίλου για το έτος που έληξε στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οµίλου www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών). Οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι διαθέσιµες στο εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας. 
2 Η Τράπεζα συµµετείχε στο πρόγραµµα µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (TLTRO) το ∆εκέµβριο του 2014 µε 
χρηµατοδότηση ύψους €236 εκατ. µε επιτόκιο 0,15% για 4 χρόνια. 
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Ανάλυση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων 
 
Καθαρά έσοδα από τόκους 
 
Τα καθαρά έσοδα του Οµίλου από τόκους  για το 2016 ανήλθαν σε €147,5 εκατ. (Τράπεζα: €147,1 
εκατ.), αυξηµένα κατά 1% (Τράπεζα: αύξηση 2%) σε σχέση µε το 2015. Τα µειωµένα καταθετικά 
επιτόκια το 2016 σε σύγκριση µε το 2015, συνέβαλαν σηµαντικά στην µείωση εξόδων από τόκους, µε 
αποτέλεσµα να επηρεαστούν θετικά τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η µείωση στα έσοδα από τόκους σε 
σχέση µε το 2015, οφείλεται κυρίως στα χαµηλά δανειστικά επιτόκια, καθώς επίσης και στη µειωµένη 
λογιστική αξία των αποµειωµένων χορηγήσεων3. Το καθαρό σωρευτικό επιτοκιακό περιθώριο του 
Οµίλου για το 2016 ανήλθε στο 2,2% (2015: 2,0%).  
 
Μη επιτοκιακά έσοδα 
 
Το σύνολο των µη επιτοκιακών εσόδων του Οµίλου για το 2016 ανήλθε στα €100,2 εκατ. (Τράπεζα: 
€90,2 εκατ.) σηµειώνοντας µείωση 10% (Τράπεζα: µείωση 14%) από το 2015. Τα καθαρά έσοδα 
δικαιωµάτων και προµηθειών για το 2016 ανήλθαν στα  €52,0 εκατ. (Τράπεζα: €52,7 εκατ.) µειωµένα 
κατά 11% (Τράπεζα: µειωµένα κατά 11%) σε σχέση µε το 2015, αντανακλώντας την πτώση στις 
διατραπεζικές προµήθειες των καρτών και στα µειωµένα έσοδα από προµήθειες στον Τοµέα ∆ιεθνούς 
Τραπεζικής, πράγµα που αντανακλά τις προσπάθειες της Τράπεζας να επανατοποθετήσει τη 
στρατηγική της για το εν λόγω τµήµα. Το καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος 
και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ανήλθε σε €27,4 εκατ. για το 2016, σηµειώνοντας µείωση 16% σε 
σύγκριση µε €32,6 εκατ. το 2015. Το 2016, το καθαρό κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση 
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων περιλάµβανε κέρδος ύψους €14,0 εκατ. που 
προέκυψε από τη διάθεση των µετοχών που κατείχε η Τράπεζα στην VISA Europe Limited, ενώ κατά το 
2015 περιλάµβανε κέρδος ύψους €16,7 εκατ. από την διάθεση των Κρατικών Ονοµαστικών 
Χρεογράφων Αναπτύξεως.  
 
Έξοδα  
 
Τα συνολικά έξοδα του Οµίλου για το 2016 ανήλθαν στα €144,5 εκατ. (Τράπεζα: €136,4 εκατ.) και 
σηµείωσαν µείωση 5% σε σύγκριση µε τα €152,1 εκατ. του 2015 (Τράπεζα: µείωση 5%, 2015: €143,4 
εκατ.), εξαιτίας των µειωµένων διοικητικών και άλλων εξόδων.  
 
Έξοδα προσωπικού  
 
Τα έξοδα προσωπικού για το 2016 αντιπροσώπευαν το 56,8% των συνολικών εξόδων του Οµίλου, 
σηµειώνοντας αύξηση 2% σε σύγκριση µε το 2015 (Τράπεζα: 56,1%, αύξηση 3% σε σχέση µε το 2015), 
ως αποτέλεσµα της αύξησης στον αριθµό προσωπικού από 1.555 σε 1.646 στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
(Τράπεζα: ∆εκέµβριος 2016: 1.531 υπάλληλοι, ∆εκέµβριος 2015: 1.438 υπαλλήλοι). Ανάλυση των 
εξόδων προσωπικού παρουσιάζεται στην Σηµείωση 10 των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα 
 
Τα διοικητικά και άλλα έξοδα του Οµίλου για το 2016 ανήλθαν σε €56,4 εκατ. και παρουσίασαν µείωση 
ύψους 16% σε σύγκριση µε €67,3 εκατ. το 2015. Τα διοικητικά και άλλα έξοδα το 2016 περιλάµβαναν 
χρέωση €1,1 εκατ. όσον αφορά το κόστος πρόωρης αφυπηρέτησης 4 υπαλλήλων (εκ των οποίων 3 
βασικά διευθυντικά στελέχη) σε σύγκριση µε τη χρέωση του 2015 €3,1 εκατ. (36 υπάλληλοι). 
Εξαιρώντας την προαναφερθείσα χρέωση από κάθε έτος, η µείωση αυτή αναπροσαρµόζεται στο 14% 
(µείωση κατά €8,8 εκατ.) και οφείλεται κυρίως στη µείωση του κόστους των συµβουλευτικών υπηρεσιών 
και της χαµηλότερης χρέωσης για προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή 
καταγγελίες/παράπονα. Μέρος της µείωσης αυτής αντισταθµίστηκε από το πρόστιµο4 €1,0 εκατ. που 
επιβλήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), το οποίο συµπεριλήφθηκε στα διοικητικά και 
άλλα έξοδα του 2016. Τα διοικητικά και άλλα έξοδα της Τράπεζας για το 2016 ανήλθαν σε €53,9 εκατ. 
και παρουσίασαν µείωση ύψους 16% σε σύγκριση µε €64,2 εκατ. το 2015. 
 

                                                           
3  Όπως καθορίζεται από το ∆ΛΠ39. 
4 Το χρηµατικό πρόστιµο που εκδόθηκε από την ΚΤΚ, το οποίο αφορά αδυναµίες που εντοπίστηκαν σχετικά µε την εφαρµογή 
µέτρων δέουσας επιµέλειας και προσδιορισµού ταυτότητας πελατών, σε επιθεώρηση που διενεργήθηκε το 2014 και αφορούσε 
προηγούµενα χρόνια. ∆ιευκρινίζεται ότι η επιβολή προστίµου δεν συνιστά διαπίστωση περιστατικών νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες. Από τον Σεπτέµβριο του 2014 και κατόπιν ανεξάρτητης µελέτης από διεθνή οίκο, η Τράπεζα προέβη 
σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της η οποία επιτεύχθηκε µετά από οδηγίες αλλά και επόπτευση από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Παράλληλα, η Τράπεζα συνεχίζει την επανατοποθέτηση της στρατηγικής της στον Τοµέα της ∆ιεθνούς Τραπεζικής 
αντικατοπτρίζοντας το µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα  ξεπλύµατος χρήµατος. 
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Η ανάλυση των συνολικών αµοιβών προς τους νόµιµους ελεγκτές παρουσιάζεται στην Σηµείωση 11 
των οικονοµικών καταστάσεων. 
Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα του Οµίλου για το 2016 διαµορφώθηκε στο 58,3% σε σύγκριση µε 59,3% 
για το 2015 ενώ ο δείκτης εξόδων προς έσοδα της Τράπεζας για το 2016 και 2015 ήταν 57,5%.  
 
Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 
 
Για τον Όµιλο και την Τράπεζα η συνολική χρέωση για ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την 
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου για το 2016 διαµορφώθηκε στα €115,2 εκατ. και σηµείωσε αύξηση της 
τάξης του 14% σε σύγκριση µε το 2015. Όπως ανακοινώθηκε στις 30 ∆εκεµβρίου 20165, η Τράπεζα 
προχώρησε στην υιοθέτηση πιο συντηρητικών παραδοχών σε σχέση µε τη µεθοδολογία της για τον 
υπολογισµό της ζηµιάς αποµείωσης χορηγήσεων, και ως αποτέλεσµα του εποπτικού διαλόγου µε την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σχετικά µε τη ∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης 
(∆ΕΕΑ) του 2016. Ο δείκτης ετήσιου κόστους ζηµιών αποµείωσης έναντι των χορηγήσεων για το 2016 
ανήλθε στο 2,8% σε σχέση µε το 2,3% του 2015.  
 
Ανάλυση Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης 
 
Καταθέσεις 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν σε €6,1 δισ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €6,1 δισ.). 
Οι καταθέσεις αποτελούνταν από καταθέσεις σε Ευρώ ύψους €4,6 δισ. και καταθέσεις σε ξένα 
νοµίσµατα, κυρίως Αµερικάνικα ∆ολάρια, ύψους €1,5 δισ. Η τάση των πελατειακών καταθέσεων 
αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της Τράπεζας να διατηρήσει χαµηλό κόστος καταθέσεων, λαµβάνοντας 
υπόψη την ισχυρή της ρευστότητα. Το µερίδιο αγοράς καταθέσεων6 της Τράπεζας στις 31 ∆εκεµβρίου 
2016 διαµορφώθηκε στο 12,6% (31 ∆εκεµβρίου 2015: 13,5%). 
 
Χορηγήσεις 
 
Το σύνολο των νέων χορηγήσεων για το 2016 έφτασε τα €353,7 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €376,7 
εκατ.). Η Τράπεζα συνέχισε την παροχή χορηγήσεων προς φερέγγυες επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
εξετάζοντας παράλληλα και άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι µεικτές χορηγήσεις7 σε πελάτες ανήλθαν στις 
31 ∆εκεµβρίου 2016 σε €4.300 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €4.396 εκατ.) σηµειώνοντας µείωση της 
τάξης του 2% από τις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Ένας σηµαντικός παράγοντας που συνέβαλε στη µείωση 
των µεικτών χορηγήσεων είναι ο αυξηµένος ρυθµός αναδιαρθρώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του 
διακανονισµού χρεών µε ακίνητη περιουσία (debts to assets swaps) και των προσπαθειών των 
πελατών για την αποπληρωµή των δανείων τους. Κατά την διάρκεια του 2016 χορηγήσεις ύψους 
€160,5 εκατ. διαγράφηκαν (2015: €123,9 εκατ.). Το µερίδιο αγοράς χορηγήσεων6 της Τράπεζας στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 διαµορφώθηκε στο 7,4% (31 ∆εκεµβρίου 2015: 7,0%). 
 
Ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις ανήλθε στο 47,9% στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (31 
∆εκεµβρίου 2015: 50,4%). 
 
Ποιότητα Χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων 
 
Οι προσπάθειες για την µείωση των προβληµατικών δανείων συνεχίζονται. Το επίπεδο των µη-
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) ανήλθε στα €2.504 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 σηµειώνοντας 
µείωση κατά 4% σε σύγκριση µε τις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Οι τερµατισµένοι λογαριασµοί οι οποίοι 
περιλαµβάνονταν στις ΜΕΧ ανήλθαν σε €1.593 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (31 ∆εκεµβρίου 2015: 
€1.477 εκατ.). Οι µεικτές χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 ανήλθαν σε €1.311 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €1.317 εκατ.). 
 
Κατά τη διάρκεια του 2016, η Τράπεζα συνέχισε να επικεντρώνεται στην αναδιάρθρωση του 
χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ χρησιµοποιώντας ένα πακέτο βιώσιµων λύσεων, όπως οι ανταλλαγές 
χορηγήσεων µε περιουσιακά στοιχεία, µειώσεις υπολοίπων/δόσεων, παρατάσεις αποπληρωµής, 
περίοδοι χάριτος κλπ. Ποσό ύψους €700,6 εκατ. που αφορά συνολικές πελατειακές χορηγήσεις είχε 
αναδιαρθρωθεί κατά τη διάρκεια του 2016, καθώς επίσης ποσό ύψους €160,5 εκατ. διαγράφηκε. Κατά 
τη διάρκεια του 2015, €123,9 εκατ. χορηγήσεις διαγράφηκαν κυρίως λόγω νοµικών αλλαγών. Τα 
αποθέµατα ακινήτων προς πώληση του Οµίλου τα οποία ως επί το πλείστον προέκυψαν από τον 

                                                           
5 Βλέπε ανακοίνωση στις 30 ∆εκεµβρίου 2016 (Ενηµέρωση για τα οικονοµικά αποτελέσµατα για το τέταρτο τρίµηνο του 2016) που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οµίλου www.hellenicbank.com (Σχέσεις Επενδυτών). 
6 Πηγή: ΚΤΚ και Ελληνική Τράπεζα. 
7 Εξαιρουµένων των συµβατικών τόκων στις αποµειωµένες χορηγήσεις ύψους €164,0 εκατ. για το 2016, οι µεικτές χορηγήσεις 
ανήλθαν σε €4.136 εκατ.. 
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διακανονισµό χρεών των πελατών, ανήλθαν σε €117,6 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (31 ∆εκεµβρίου 
2015: €71,2 εκατ.). 
 
Για τον Όµιλο και την Τράπεζα ο δείκτης των ΜΕΧ8 στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων7 στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 µειώθηκε σε 58,2% (31 ∆εκεµβρίου 2015: 59,2%). 
 
Για τον Όµιλο και την Τράπεζα οι συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης στην αξία των χορηγήσεων, 
ανήλθαν σε €1.374 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (31 ∆εκεµβρίου 2015: €1.303 εκατ.) και αποτελούν 
το 32,0% των συνολικών µεικτών χορηγήσεων (31 ∆εκεµβρίου 2015: 29,6%). 

Για τον Όµιλο και την Τράπεζα ο δείκτης κάλυψης των προβλέψεων των ΜΕΧ8 ανήλθε στο 54,9% στις 
31 ∆εκεµβρίου 2016 (31 ∆εκεµβρίου 2015: 50,1%), ενώ λαµβάνοντας υπόψη και την αξία των 
εµπράγµατων εξασφαλίσεων9 των ΜΕΧ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στο 113,1%. 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  
 
Το σύνολο των πλήρως πληρωθείσων µετοχών στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ανερχόταν σε 198.474.712 
µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,50 έκαστη (2015: 198.434.584 µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,50 έκαστη). 
 
Εξελίξεις στη διαµόρφωση του µετοχικού κεφαλαίου παρουσιάζονται στη Σηµείωση 33 των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
∆εν υπάρχουν περιορισµοί στη µεταβίβαση των συνήθων µετοχών της Τράπεζας, εκτός από τις 
πρόνοιες του περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµου της Κύπρου, σύµφωνα µε τις οποίες 
απαιτείται η έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου πριν την απόκτηση συγκεκριµένων 
ποσοστών του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ως επίσης και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού για την Κατάχρηση της Αγοράς. 
 
∆εν υπάρχουν µετοχές της Τράπεζας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
∆ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Όλες οι εξελίξεις στο δανειακό κεφάλαιο παρουσιάζονται στη Σηµείωση 32 των οικονοµικών 
καταστάσεων. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 
Ο Όµιλος διατηρεί δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που ξεπερνούν τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις 
όπως καθορίζονται από τις αρµόδιες εποπτικές αρχές. 
 
Με βάση τον Πυλώνα I (µε µεταβατικές διατάξεις), στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ο ∆είκτης Κεφαλαιακής 
Επάρκειας του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 17,24% (Τράπεζα: 17,21%), ο ∆είκτης Κεφαλαίου της 
Κατηγορίας 1 σε 17,01% (Τράπεζα: 16,97%) και ο ∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 
1 (CET 1) σε 13,83% (Τράπεζα: 13,79%). 
 
Τα σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου, ανήλθαν σε €3.744 εκατ. (Τράπεζα: €3.748 εκατ.) 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (31 ∆εκεµβρίου 2015: Όµιλος: €3.958 εκατ., Τράπεζα: €3.957 εκατ.). 
 
Από τις 20 Νοεµβρίου 2015 η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί, σε ενοποιηµένη βάση, ∆είκτη Κεφαλαίου 
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ύψους 11,75%, συµπεριλαµβανοµένου του αποθέµατος 
ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (CCB) ύψους 2,5% σε πλήρη ισχύ. Η απόφαση της  ΕΚΤ, βασίστηκε 
στη ∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (∆ΕΕΑ), η οποία διεξήχθη σε πληροφορίες 
διαθέσιµες µε ηµεροµηνία αναφοράς 31 ∆εκεµβρίου 2014. 
 

Τον Φεβρουάριο του 2017, η Βουλή των Αντιπρόσωπων της Κύπρου ψήφισε νοµοθεσία, για 
τροποποίηση του Νόµου περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων που εισάγει µεταβατική περίοδο για την 
εφαρµογή της απαίτησης του αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, µε αναδροµική ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου 2016 σε 0,625%, µε πλήρη εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 στο 2,5%. 
 
Ο ελάχιστος ∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) για τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
µειώνεται σε 9,875%, εφαρµόζοντας τις διατάξεις της πιο πάνω τροποποίησης του νόµου. 
 

                                                           
8 Εξαιρουµένων των συµβατικών τόκων στις αποµειωµένες χορηγήσεις ύψους €164,0 εκατ. για το 2016, ο δείκτης των ΜΕΧ στο 
σύνολο των µεικτών χορηγήσεων και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ µε προβλέψεις ανήλθαν στο 56,6% και 51,7% αντίστοιχα. 
9 Βάση της αγοραίας αξίας (µε ανώτατο όριο την έκθεση του πελάτη). 
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Τον ∆εκέµβριο του 2016, µετά την οριστική απόφαση της ΕΚΤ σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας η οποία βασίστηκε στη ∆ΕΕΑ, µε ηµεροµηνία αναφοράς 31 ∆εκεµβρίου 2015, η Τράπεζα 
απαιτείται να διατηρεί για το 2017, σε ενοποιηµένη βάση, σε σταδιακή εφαρµογή, ∆είκτη Κεφαλαιακής 
Επάρκειας ύψους 12,75%. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σταδιακή εφαρµογή της νοµοθεσίας για το κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας, ο 
∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και ο ∆είκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 
1 (Tier 1) του Οµίλου µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, έχουν καθοριστεί σε 9,25% και 10,75% 
αντίστοιχα. 
 
Εκτός από τα πιο πάνω, η ΕΚΤ όρισε σε ενοποιηµένη βάση, καθοδήγηση κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ 
(Pillar ΙΙ capital guidance), που πρέπει να πληρείται εξ’ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 µε ηµεροµηνία εφαρµογής την 1η Ιανουαρίου 2017. 
 
Λεπτοµέρειες για τη διαχείριση κεφαλαίου του Οµίλου, παρουσιάζονται στη Σηµείωση 48 των 
οικονοµικών καταστάσεων. 
 

ΜΕΡΙΣΜΑ 
 
Η Τράπεζα υπόκειται σε απαγόρευση από τις εποπτικές αρχές για διανοµή µερίσµατος και ως εκ τούτου 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας δεν προτείνει πληρωµή µερίσµατος για το έτος  2016 στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων. Πληρωµή µερίσµατος δεν είχε προταθεί ούτε για το έτος 2015. 
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  

 
Η στρατηγική της Τράπεζας επικεντρώνεται σε δύο πτυχές: "αναδιοργάνωση" και "ανάπτυξη". Η πτυχή 
"αναδιοργάνωση" της στρατηγικής σχετίζεται κυρίως µε τη µείωση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ. Ως 
µέρος της στρατηγικής "αναδιοργάνωση", η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική της για τον Τοµέα 
∆ιεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον. Η πτυχή 
"ανάπτυξη" της στρατηγικής αφορά την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου και την προώθηση των 
σχέσεων µε τους πελάτες, είτε πρόκειται για καταθετικής είτε δανειστικής φύσης και σχετίζεται µε την 
πρόοδο στην τεχνολογία και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών καθώς επίσης και την 
απλούστευση των διαδικασιών και διεργασιών. Επιπλέον, προκειµένου να ανταπεξέλθει στις 
προκλήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και να εξορθολογήσει/ενδυναµώσει την Εκτελεστική 
Επιτροπή, η Τράπεζα αναθεώρησε την οργανωτική δοµή του Οµίλου. 
 
Η Τράπεζα, προχωρώντας σε αποφασιστικές ενέργειες για την αντιµετώπιση των προβληµατικών 
δανείων του Οµίλου, έχει προχωρήσει σε συµφωνία µε την APS Holding a.s για τη διαχείριση των 
ακινήτων και ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των ΜΕΧ της (Σηµ. 49).  
 
Η οικονοµία παρουσιάζει σηµαντική ανάκαµψη από τις αρχές του 2015 η οποία επιταχύνθηκε κατά το 
2016 µε το πραγµατικό ΑΕΠ να αυξάνεται µε ετήσιο ρυθµό 2,8%. Η καλύτερη από ότι αναµενόταν 
εξέλιξη της οικονοµίας, µαζί µε τη σταδιακή αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα, δηµιούργησαν και 
διατήρησαν ένα κλίµα βελτιωµένης εµπιστοσύνης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αναβαθµίσεις της 
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και των µεγαλύτερων εγχώριων τραπεζικών ιδρυµάτων από 
διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Η αύξηση των καταθέσεων σε ολόκληρο το σύστηµα, σε συνδυασµό µε 
την αποµόχλευση της αγοράς, έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του λόγου δανείων προς καταθέσεις, 
υποδηλώνοντας βελτιωµένες συνθήκες στον εγχώριο τραπεζικό τοµέα, µε θετικές επιπτώσεις στην 
ανάπτυξη της οικονοµίας. Από τοµεακής πλευράς, η ανάπτυξη το 2016 οδηγείται κυρίως από τον τοµέα 
του τουρισµού, ο οποίος απέδωσε ιδιαίτερα καλά καθ' όλη τη διάρκεια του 2016, σε συνδυασµό µε τη 
συνεχιζόµενη ισχυρή ανάπτυξη στους τοµείς των επιχειρήσεων και των επαγγελµατικών υπηρεσιών. 
Παράλληλα, το ψηλό ποσοστό των ΜΕΧ παραµένει η πιο µεγάλη πρόκληση για τον τραπεζικό τοµέα και 
την οικονοµία, και η επιτυχής τους µείωση είναι αναγκαία έτσι ώστε να µειωθεί η περαιτέρω επιβάρυνση 
της κερδοφορίας µε όλες τις θετικές συνέπειες για το χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και την οικονοµία 
ευρύτερα. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή όλων 
των σχετικών δράσεων έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά. Η οικονοµική ανάκαµψη αναµένεται να 
επιταχύνει το ρυθµό αντιµετώπισης των ΜΕΧ. 
 
Ως µέρος της υλοποίησης των στρατηγικών του στόχων, ο Όµιλος επικεντρώνεται στη στήριξη της 
ανάκαµψης της οικονοµίας, συµβάλλοντας παράλληλα στην αειφορία της οικονοµικής ανάπτυξης. Η 
άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Τράπεζα, της επιτρέπει να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες που 
παρουσιάζονται, µε κύριο στόχο την οργανική ανάπτυξη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, βασική 
προτεραιότητα είναι η αντιµετώπιση του υψηλού επιπέδου των ΜΕΧ, τα οποία εξακολουθούν να 
επηρεάζουν τα έσοδα από τόκους του Οµίλου και να δηµιουργούν περισσότερη πίεση στην κερδοφορία 
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λόγω των αυξηµένων προβλέψεων. Παράλληλα, η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι η αγορά ακινήτων 
εξακολουθεί να είναι άτονη. 
 
Η Τράπεζα έχει καταφέρει να αντεπεξέλθει µε επιτυχία µέσα από την τραπεζική κρίση. Έχει διατηρήσει 
καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης τη φήµη της για σταθερότητα και εµπιστοσύνη και επικεντρώνεται στην 
ενίσχυση και στην βελτίωση της θέσης της στην αγορά. Με την επικέντρωση σε πρωτοβουλίες  
«αναδιοργάνωσης» και «ανάπτυξης» ο Όµιλος έχει όλα τα συστατικά για την συνέχιση της εφαρµογής 
του στρατηγικού του πλάνου. Παρ’ όλο που το περιβάλλον παραµένει εύθραυστο και ασταθές, η 
Τράπεζα θα συνεχίσει να επαγρυπνεί ώστε να µετατρέψει τις εξελίξεις σε ευκαιρίες τόσο στην Κύπρο 
όσο και στο εξωτερικό.   
 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται σε κινδύνους οι κυριότεροι από τους οποίους περιγράφονται και αναλύονται στη 
Σηµείωση 48 των οικονοµικών καταστάσεων. Η διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων 
συγκεντρώνεται κάτω από µία ενιαία διεύθυνση, η οποία καλύπτει όλο το φάσµα εργασιών του Οµίλου.  
 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η΄ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
Το συµβόλαιο εργοδότησης του Εκτελεστικού Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου/Γενικού ∆ιευθυντή 
Εταιρικής Ανάπτυξης Οµίλου, περιλαµβάνει όρους για καταβολή αποζηµίωσης σε περίπτωση πρόωρου 
και µη αιτιολογηµένου τερµατισµού του συµβολαίου του από την Τράπεζα. Λεπτοµερέστερη αναφορά 
γίνεται στην Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών για το 2016.  
 
Στις 15 ∆εκεµβρίου 2016 η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να διορήσει 
τον κ. Ιωάννη Α. Μάτση στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, σε αντικατάσταση του κ. Pijls. 
Ο διορισµός του κ. Μάτση υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών. Μέχρι την ανάληψη των 
καθηκόντων του κ. Μάτση, χρέη Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή θα εκτελεί ο κ. Φοίβος 
Στασόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου, ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και ασφαλειών.  
 
∆ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
 
Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που δηµοσιεύθηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (4η  
Έκδοση Αναθεωρηµένη – Απρίλιος 2014), έχει υιοθετηθεί πλήρως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Τράπεζας.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φρονεί ότι η σωστή Εταιρική ∆ιακυβέρνηση µε βάση τον Κώδικα, σε 
συνδυασµό µε τους όρους εντολής και πρακτικές που ακολουθούνται από τις διάφορες Επιτροπές του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα για επίτευξη του εταιρικού στόχου για 
µεγιστοποίηση της επένδυσης των µετόχων.  
 
Το σχετικό κείµενο του Κώδικα διατίθεται προς το κοινό στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου (ΧΑΚ) www.cse.com.cy. 
 
Πληροφορίες για τους αποχωρούντες και επανεκλέξιµους ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Τράπεζας 
καθώς και τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των 
Επιτροπών του, παρουσιάζονται στο Μέρος Β της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης. 
 
Τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Τράπεζας πραγµατοποιούνται µόνο µετά από έγκριση Ειδικού 
Ψηφίσµατος σε Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
Πληροφορίες για ειδικά δικαιώµατα ελέγχου και περιορισµούς στα δικαιώµατα ψήφου σε σχέση µε 
µετοχές της Τράπεζας περιλαµβάνονται στην παράγραφο για το Μετοχικό Κεφάλαιο πιο πάνω. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να εκδώσει µετοχικό κεφάλαιο αν υπάρχει επαρκές µη εκδοµένο 
εγκεκριµένο κεφάλαιο και αφού οι µετοχές που θα προκύψουν προσφερθούν κατά προτίµηση στους 
υφιστάµενους µετόχους, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας. Σε περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου προϋποθέτει αύξηση του 
εγκεκριµένου κεφαλαίου ή οι νέες µετοχές δεν θα προσφερθούν στους υφιστάµενους µετόχους, τότε 
πρέπει να ληφθεί η έγκριση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση. Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
δύναται να προτείνει σε Γενική Συνέλευση των µετόχων τη θέσπιση σχεδίου επαναγοράς µετοχών. 
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ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Οι µέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 40 των οικονοµικών καταστάσεων.   
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
H Ελληνική Τράπεζα, στο πλαίσιο της ευρύτερης της περιβαλλοντικής κουλτούρας και περιβαλλοντικών 
δράσεων, διατελεί πρωτοποριακό ρόλο σε θέµατα ενεργειακής διαχείρισης.  Εδώ και τέσσερα περίπου 
χρόνια έχει εφαρµόσει ενεργειακή Πολιτική, µέσω της οποίας έχει καταφέρει να µειώσει (2016 v. 2012) 
την ηλεκτρική της κατανάλωση κατά σχεδόν 30%, τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακος ως 
αποτέλεσµα πάνω από 20% και το κόστος ηλεκτρικού ρεύµατος της πάνω από 50%. 

Από τις αρχές του 2015 η Τράπεζα είναι πιστοποιηµένη µε το διεθνές πρότυπο ISO 50001 Σύστηµα 
∆ιαχείρισης Ενέργειας, ως ο πρώτος οργανισµός στην Κύπρο που πέτυχε αυτή την πιστοποίηση.    Το 
Σύστηµα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης ISO 50001 έχει ως πεδίο δράσης ολόκληρο τον Όµιλο της Ελληνικής 
Τράπεζας µε σηµαντικό παράγοντα την ευαισθητοποίηση, τη συνεισφορά και γενικότερα την εµπλοκή 
όλου του προσωπικού. Απευθύνεται σε όλες τις υπηρεσίες και τα κτήριά της, ανεξαρτήτως µεγέθους και 
κλάδου, και τους προσφέρει µία συστηµατική προσέγγιση για τη διαρκή βελτίωση των επιδόσεών τους 
σε θέµατα ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής απόδοσης, χρήσης και κατανάλωσης. 
 
Παράλληλα η Ελληνική Τράπεζα σε συνεργασία µε την περιβαλλοντική οργάνωση Cymepa έχει 
καταφέρει να πιστοποιήσει αριθµό κτηρίων της µε το σήµα Green Key (κτήριο ∆ιοίκησης) και Green 
Offices (30 καταστήµατα και γραφειακούς χώρους).  Το πρόγραµµα Green Offices είναι και πάλι µια 
πρωτοποριακή ενέργεια του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας σε συνεργασία µε τη Cymepa αφού για 
πρώτη φορά εφαρµόστηκε στην Κύπρο.  Μέσω του προγράµµατος τίθενται περιβαλλοντικοί στόχοι και 
σχέδια δράσης στα εν λόγω κτήρια και καταστήµατα. 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Η Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία διαπραγµατεύσεων µε την Συντεχνία Τραπεζικών Υπαλλήλων 
Κύπρου για την ανανέωση της Συλλογικής Σύµβασης η οποία έχει λήξει στις 31 ∆εκεµβρίου 2016.  
 
Η Τράπεζα, προχώρησε σε αναβάθµιση του Συστήµατος Αξιολόγησης της Απόδοσης στη βάση 
βέλτιστων πρακτικών. Το νέο αναβαθµισµένο Σύστηµα είναι ευθυγραµµισµένο µε τους Στρατηγικούς 
Πυλώνες και τις Εταιρικές Αξίες της Τράπεζας και έχει τεθεί σε εφαρµογή αρχές του 2017. Επιπλέον, για 
τη δηµιουργία περαιτέρω υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, η Τράπεζα έχει προχωρήσει µε την 
αναθεώρηση Πολιτικών/Κωδικών όπως της πολιτικής «Αναφορά σοβαρών παρατυπιών, παραλείψεων 
ή αξιόποινων πράξεων» και του «Κώδικα Επαγγελµατικής Συµπεριφοράς και ∆εοντολογίας», και  
εισήγαγε τον «Κώδικα για την Αντιµετώπιση της Παρενόχλησης στον Χώρο Εργασίας» µε στόχο την  
πρόληψη και αποτροπή µορφών παρενόχλησης ανάµεσα σε προσωπικό, πελάτες και συνεργάτες και 
τη διασφάλιση ότι σε περίπτωση που αυτές παρατηρηθούν, θα τεθούν άµεσα σε εφαρµογή οι 
απαραίτητοι µηχανισµοί για τον έλεγχο και τη µη επανάληψή τους.  
 
ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
 
Στον Όµιλο λειτουργεί αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, η επάρκεια του οποίου τυγχάνει 
τουλάχιστον ετήσιας αξιολόγησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και σε συχνότερα διαστήµατα από την 
Επιτροπή Ελέγχου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τόσο από πλευράς χρηµατοοικονοµικών και 
λειτουργικών συστηµάτων όσο και συστηµάτων συµµόρφωσης µε κανονισµούς διαχείρισης κινδύνων 
που δύναται να προκύψουν. Η επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζει την 
εγκυρότητα των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων και τη συµµόρφωση µε την σχετική νοµοθεσία και 
αποσκοπεί στη διαχείριση κινδύνων, παρέχοντας λογική διαβεβαίωση ότι δεν θα προκύψει σηµαντική 
ζηµιά. 
 
Τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων του Οµίλου περιλαµβάνουν 
αποτελεσµατικές διαδικασίες που αποσκοπούν στον εντοπισµό και πρόληψη λαθών, παραλείψεων ή 
απάτης τα οποία δύναται να προκαλέσουν ουσιώδεις ανακρίβειες κατά τη διαδικασία ετοιµασίας των 
οικονοµικών καταστάσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που περιλαµβάνονται στην περιοδική 
πληροφόρηση που παρέχεται από τον Όµιλο µε βάση το Μέρος ΙΙ των Περί των Προϋποθέσεων 
∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµων του 2007 µέχρι 2014. 
 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Τα γεγονότα µεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς παρουσιάζονται στη Σηµείωση 49 των 
οικονοµικών καταστάσεων.  
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
Τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ήταν τα ακόλουθα: 
 
Ειρένα Α. Γεωργιάδου Μη Εκτελεστική Πρόεδρος 
Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
∆ρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Ιωάννης Α. Μάτσης Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου Μη Εκτελεστική ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
David Whalen Bonanno Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Ανδρέας Χριστοφίδης Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Λάµπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Andrew Charles Wynn Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Stephen John Albutt Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 
Γεώργιος Φεραίος Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος 

Κατά τη διάρκεια του 2016 είχαν γίνει οι ακόλουθες αλλαγές στη σύσταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Τράπεζας: 
 
Ο κ. Andrew Charles Wynn διορίστηκε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Τράπεζας, µε ισχύ από τις 19 Φεβρουαρίου 2016. 
Ο κ. Stephen John Albutt διορίστηκε ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Τράπεζας, µε ισχύ από τις 21 Σεπτεµβρίου 2016. 
 
Στις 15 ∆εκεµβρίου 2016 ο κ. Henricus Lambertus (Bert) Pijls παραιτήθηκε από τη θέση του   Ανώτατου 
Εκτελεστικού ∆ιευθυντή και Εκτελεστικού Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Στις 15 ∆εκεµβρίου 2016 η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να διορήσει 
τον κ. Ιωάννη Α. Μάτση στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, σε αντικατάσταση του κ. Pijls. 
Ο διορισµός του κ. Μάτση υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών. Μέχρι την ανάληψη των 
καθηκόντων του κ. Μάτση, χρέη Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή θα εκτελεί ο κ. Φοίβος 
Στασόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου, ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και ασφαλειών.  
 
Αναφορά στα θέµατα απολαβών, δικαιωµάτων και αποζηµιώσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται 
στη Σηµείωση 39 των οικονοµικών καταστάσεων.  
 
Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Τράπεζας, οι Σύµβουλοι που εξέρχονται είναι η κα Ειρένα Α. 
Γεωργιάδου, ο κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος και οι κ.κ. Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής και Γεώργιος 
Φεραίος, οι οποίοι είναι επανεκλέξιµοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Για την πλήρωση των θέσεων 
θα γίνει εκλογή. 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
Τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Τράπεζας που κατείχαν Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
παρουσιάζονται στη Σηµείωση 38 των οικονοµικών καταστάσεων.     
 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 
Οι ανεξάρτητοι ελεγκτές KPMG Limited έχουν εκδηλώσει την προθυµία τους να συνεχίσουν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ελεγκτές της Τράπεζας. Ψήφισµα που να εξουσιοδοτεί το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο να καθορίσει την αµοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
 
Ειρένα Α. Γεωργιάδου 
Πρόεδρος 
 
 
 
Λευκωσία, 30 Μαρτίου 2017 
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Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 
 

Προς τα µέλη της 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆ 
 

 
Έκθεση επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και των ατοµικών οικονοµικών 
καταστάσεων της Τράπεζας 

 
Γνώµη 
 
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας 
∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών (ο «Όµιλος») και τις ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ στις σελίδες 16 µέχρι 136, 
οι οποίες αποτελούνται από την ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης του Οµίλου και την 
κατάσταση οικονοµικής θέσης της Τράπεζας στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, και τις ενοποιηµένες 
καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, συνολικών εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των 
ταµειακών ροών του Οµίλου και τις ατοµικές καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων, συνολικών 
εσόδων, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και των ταµειακών ροών της Τράπεζας για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και σηµειώσεις επί των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων 
συµπεριλαµβανοµένης περίληψης σηµαντικών λογιστικών πολιτικών. 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις δίνουν αληθινή 
και δίκαιη εικόνα της χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου και της Τράπεζας στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
και της χρηµατοοικονοµικής τους επίδοσης και των ταµειακών τους ροών, για το έτος που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (∆ΠΧΑ-ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της 
Κύπρου, Κεφ.113, όπως τροποποιείται από καιρού εις καιρό (ο «Περί Εταιρειών Νόµος, Κεφ. 113»).  
 
Βάση γνώµης 
 
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ). Οι ευθύνες µας, µε 
βάση αυτά τα πρότυπα, περιγράφονται περαιτέρω στο τµήµα της έκθεσής µας «Ευθύνη των Ελεγκτών 
για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων». Είµαστε ανεξάρτητοι από 
την Τράπεζα σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας Λογιστών που εκδίδεται από το ∆ιεθνές Συµβούλιο 
Προτύπων ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Λογιστές (Κώδικας ∆ΣΠ∆ΕΛ) και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας, που σχετίζονται µε τον έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουµε 
συµµορφωθεί µε τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις απαιτήσεις αυτές και τον 
Κώδικα ∆ΣΠ∆ΕΛ. Πιστεύουµε, ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική µας γνώµη 
 
Κύρια θέµατα ελέγχου 
 
Τα κύρια θέµατα ελέγχου είναι εκείνα που, κατά την επαγγελµατική µας κρίση, ήταν εξέχουσας 
σηµασίας στον έλεγχο των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της τρέχουσας 
περιόδου. Τα θέµατα αυτά έχουν εξεταστεί στο πλαίσιο του ελέγχου µας των ενοποιηµένων και 
ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων, ως σύνολο, και για τη διαµόρφωση της γνώµης µας επί αυτών και 
δεν εκφέρουµε ξεχωριστή γνώµη σχετικά µε αυτά τα θέµατα. 
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Αποµείωση χορηγήσεων σε πελάτες (Σηµείωση 18) 

 
Κύριο θέµα ελέγχου: 
 
Η αποµείωση χορηγήσεων πελατών είναι ένα κύριο θέµα ελέγχου λόγω του µεγέθους των 
υπολοίπων, καθώς και της πολυπλοκότητας και υποκειµενικότητας στον υπολογισµό της χρονικής 
στιγµής και του ποσού της αποµείωσης. 
 
Ο υπολογισµός της πρόβλεψης αποµείωσης σε ατοµική βάση απαιτεί από την Τράπεζα όπως 
προβαίνει σε εκτιµήσεις για το κατά πόσο υπάρχει αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης και σε 
παραδοχές για την οικονοµική κατάσταση των δανειοληπτών και τις αναµενόµενες ταµειακές ροές. 
 
Ο υπολογισµός της πρόβλεψης αποµείωσης σε συλλογική βάση, σχετίζεται µε υπόλοιπα δανείων 
τα οποία σε ατοµική βάση θεωρούνται ως µη σηµαντικά καθώς και σε ζηµίες που έχουν επισυµβεί 
αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί (IBNR), σχετικά µε άλλα δάνεια. Τα θέµατα ελέγχου περιλαµβάνουν 
την ακρίβεια των δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και την καταλληλόλητα της 
µεθοδολογίας που χρησιµοποιήθηκε. 
 

Πώς εξετάστηκε το θέµα κατά τον έλεγχο µας 
 
Οι ελεγκτικές µας διαδικασίες περιλάµβαναν τα ακόλουθα: 

• την αξιολόγηση του σχεδιασµού και της αποτελεσµατικότητας των ασφαλιστικών δικλίδων του 
Οµίλου που σχετίζονταν µε την διαδικασία αποµείωσης – για παράδειγµα: 

� ελέγχων σε σχέση µε την πληρότητα και ακρίβεια της εισαγωγής δεδοµένων στα εργαλεία 
πρόβλεψης για την εξέταση της αποµείωσης σε ατοµική βάση, 

� ελέγχων πληροφορικής περιλαµβανοµένων πρόσβασης, διαχωρισµού καθηκόντων και 
διαχείρισης δεδοµένων, του κυρίως συστήµατος πληροφορικής µέσω του οποίου εξάγονται 
πληροφορίες για προβλέψεις αποµείωσης, 

� της διαδικασίας επιθεώρησης της ∆ιεύθυνσης όσον αφορά τον υπολογισµό και την 
αξιολόγηση των σχετικών προνοιών αποµείωσης. 

• για την ατοµική αποµείωση δανείων: 
� αξιολόγηση της καταλληλόλητας της µεθοδολογίας αποµείωσης χορηγήσεων που 

θεωρούνται από µόνες τους σηµαντικές, 
� για ένα δείγµα δανείων, διεκπεραίωση αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του 

δανειολήπτη αξιολογώντας την καταλληλότητα της πρόβλεψης αποµείωσης και την 
λογικότητα  του ποσού των αναµενόµενων ανακτήσιµων ταµειακών ροών, 
περιλαµβανόµενης της ρευστοποιήσιµης αξίας των εξασφαλίσεων. Η διαδικασία αυτή 
περιλάµβανε την αξιολόγηση  της εργασίας που διεκπεραιώθηκε από εξωτερικούς 
εµπειρογνώµονες οι οποίοι  χρησιµοποιήθηκαν από τον Όµιλο για την εκτίµηση των 
εξασφαλίσεων καθώς και την αξιολόγηση του προσδιορισµού µελλοντικών ταµειακών 
ροών.  

• για την πρόβλεψη αποµείωσης σε συλλογική βάση: 
� αξιολόγηση της καταλληλόλητας της µεθοδολογίας υπολογισµού της αποµείωσης, 
� αξιολόγηση του κατά πόσο οι παραδοχές µοντελοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν έλαβαν 

υπόψη τα σχετικά ρίσκα και ήταν λογικές στη βάση της ιστορικής εµπειρίας, του 
οικονοµικού κλίµατος, των τρεχουσών λειτουργικών διαδικασιών και των περιστάσεων των 
δανειοληπτών, 

� έλεγχος της ακρίβειας των δεδοµένων που εισήχθησαν στα µοντέλα µέσω του δικού µας 
εξειδικευµένου τµήµατος πληροφορικής, 

� διενέργεια εκ νέου των υπολογισµών, µέσω του δικού µας εξειδικευµένου τµήµατος σε 
θέµατα µοντελοποίησης πιστωτικού κινδύνου, µε τη χρήση εσωτερικού µοντέλου, και 

• εκτίµηση κατά πόσον οι γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν την 
έκθεση πιστωτικού κινδύνου του Οµίλου. 
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Άλλες πληροφορίες 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
αποτελούνται από τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην Ετήσια Έκθεση για το έτος που έληξε 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, αλλά δεν περιλαµβάνουν τις ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών. 
 
Η γνώµη µας επί των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες 
πληροφορίες και δεν εκφέρουµε οποιοδήποτε συµπέρασµα διασφάλισης επί αυτών, εκτός όπως 
απαιτείται από τον Περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113.  
 
Σχετικά µε τον έλεγχό µας των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων, η ευθύνη µας 
είναι να διαβάσουµε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να αξιολογήσουµε κατά πόσο αυτές είναι 
ουσιωδώς ασυνεπής µε τις ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις ή µε τη γνώση που 
έχουµε αποκτήσει κατά τον έλεγχο, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλµένες. Εάν, µε βάση τις 
διαδικασίες που έχουµε πραγµατοποιήσει, συµπεράνουµε ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλµα σε αυτές τις 
άλλες πληροφορίες, είµαστε υποχρεωµένοι να αναφέρουµε το γεγονός αυτό. ∆εν έχουµε να 
αναφέρουµε τίποτα επί αυτού. Παρακαλούµε όπως επίσης ανατρέξετε στο τµήµα «Έκθεση επί άλλων 
νοµικών απαιτήσεων» όπου αναφερόµαστε σε άλλες νοµικές απαιτήσεις σε σχέση µε την Έκθεση 
∆ιαχείρισης και την ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνηση που περιλαµβάνονται ως ειδικά τµήµατα της 
Ετήσιας Έκθεσης.  
 
Ευθύνες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών 
καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ-ΕΕ και τις απαιτήσεις του 
περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση ενοποιηµένων και 
ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενου είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει την ικανότητα του Οµίλου και της Τράπεζας να συνεχίσουν 
ως δρώσες οικονοµικές µονάδες, γνωστοποιώντας, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, θέµατα που 
σχετίζονται µε τη συνέχιση τους ως δρώσες οικονοµικές µονάδες και την υιοθέτηση της λογιστικής 
βάσης της δρώσας οικονοµικής µονάδας, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση να τεθεί η Τράπεζα σε 
εκκαθάριση ή να παύσει τις δραστηριότητές της, ή δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή πέρα 
από αυτές τις ενέργειες. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής 
αναφοράς του Οµίλου.  
 
Ευθύνες των Ελεγκτών για τον έλεγχο των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών 
καταστάσεων  

 
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε λελογισµένη διασφάλιση κατά πόσον οι ενοποιηµένες και ατοµικές 
οικονοµικές καταστάσεις στο σύνολό τους είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, οφειλόµενου είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος, και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή η οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. 
Λελογισµένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθµού διασφάλιση, αλλά όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ θα εντοπίζει πάντοτε ένα ουσιώδες σφάλµα όταν αυτό υπάρχει.  
Σφάλµατα δύναται να προκύψουν είτε από απάτη είτε από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη εάν, 
µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονοµικές 
αποφάσεις των χρηστών που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις. 

 
Ως µέρος ενός ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε 
επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

• Αναγνωρίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους για ουσιώδη σφάλµατα στις ενοποιηµένες και 
ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις που οφείλονται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζουµε και 
εφαρµόζουµε ελεγκτικές διαδικασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και 
λαµβάνουµε ελεγκτικά τεκµήρια τα οποία είναι επαρκή και κατάλληλα για να αποτελέσουν τη 
βάση της γνώµης µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ενός ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε 
απάτη είναι µεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, λόγω του ότι η απάτη µπορεί να 
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περιλαµβάνει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την 
παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που είναι σχετικές µε τον έλεγχο, προκειµένου  να 
σχεδιάσουµε ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την 
έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας 
και του Οµίλου.  

 

• Αξιολογούµε την καταλληλόλητα των λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του 
λελογισµένου των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

• Συµπεραίνουµε για την καταλληλότητα της χρήσης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της λογιστικής 
βάσης της δρώσας οικονοµικής µονάδας και, µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν, 
κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά µε γεγονότα ή συνθήκες που να 
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αµφιβολίας ως προς την ικανότητα της Τράπεζας και του 
Οµίλου να συνεχίσουν ως δρώσες οικονοµικές µονάδες. Εάν συµπεράνουµε, ότι υφίσταται 
ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεσή µας να επισύρουµε την προσοχή στις 
σχετικές γνωστοποιήσεις στις ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις, ή εάν τέτοιες 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας 
βασίζονται στα ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτήθηκαν µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσµα ο Όµιλος και η 
Τράπεζα να παύσουν να λειτουργούν ως δρώσες οικονοµικές µονάδες.  

• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των ενοποιηµένων και 
ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, και κατά 

πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις αντικατοπτρίζουν τις συναλλαγές και γεγονότα µε τρόπο που να 

επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα. 

• Λαµβάνουµε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκµήρια αναφορικά µε τις οικονοµικές 
πληροφορίες των οντοτήτων ή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων εντός του Οµίλου για να 
εκφράσουµε γνώµη επί των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Είµαστε υπεύθυνοι για την 
καθοδήγηση, επίβλεψη και εκτέλεση του ελέγχου των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
Παραµένουµε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική µας γνώµη. 

 
Μεταξύ άλλων θεµάτων, επικοινωνούµε µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σχετικά µε το προγραµµατισµένο 
πεδίο και χρονοδιάγραµµα του ελέγχου και σηµαντικά ευρήµατα από τον έλεγχο, 
συµπεριλαµβανοµένων τυχόν σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίσαµε 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 
 
Επίσης, παρέχουµε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δήλωση ότι έχουµε συµµορφωθεί µε τις σχετικές 
απαιτήσεις δεοντολογίας που αφορούν στην ανεξαρτησία µας και κοινοποιούµε σε αυτό όλες τις σχέσεις 
και άλλα θέµατα που µπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία µας και, όπου είναι 
εφαρµόσιµο, τα σχετικά µέτρα προστασίας. 
 
Από τα θέµατα που κοινοποιήθηκαν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθορίζουµε τα θέµατα που είχαν τη 
µεγαλύτερη σηµασία στον έλεγχο των ενοποιηµένων και ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων της 
τρέχουσας περιόδου και, ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέµατα ελέγχου. Περιγράφουµε αυτά τα θέµατα 
στην έκθεση ελεγκτή, εκτός εάν νοµοθεσίες ή κανονισµοί αποκλείουν δηµοσιοποίηση σχετικά µε το θέµα 
ή όταν, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, διαπιστώνουµε ότι ένα θέµα δεν θα έπρεπε να κοινοποιηθεί 
µε την έκθεσή µας διότι οι αρνητικές επιπτώσεις µιας τέτοιας δηµοσιοποίησης αναµένεται ότι θα 
υπερτερούν τα οφέλη δηµοσίου συµφέροντος από µια τέτοια δηµοσιοποίηση.        
 
Έκθεση επί άλλων νοµικών απαιτήσεων  
 
Σύµφωνα µε τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων 
και Ενοποιηµένων Λογαριασµών Νόµου του 2009, Ν.42(Ι)/2009, όπως τροποποιείται από καιρού εις 
καιρό («Νόµος 42(Ι)/2009»), αναφέρουµε τα πιο κάτω: 
 

• Έχουµε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαµε αναγκαίες για τους σκοπούς 
του ελέγχου µας. 

• Κατά τη γνώµη µας, έχουν τηρηθεί από την Τράπεζα κατάλληλα λογιστικά βιβλία, στην έκταση 
που φαίνεται από την εξέταση από εµάς αυτών των βιβλίων. 

• Οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της Τράπεζας συµφωνούν µε τα λογιστικά 
βιβλία. 
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• Κατά τη γνώµη µας και από όσα καλύτερα έχουµε πληροφορηθεί και σύµφωνα µε τις εξηγήσεις 
που µας δόθηκαν, οι ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις παρέχουν τις 
απαιτούµενες από τον περί Εταιρειών Νόµο, Κεφ. 113, πληροφορίες µε τον απαιτούµενο τρόπο. 

• Κατά τη γνώµη µας, η Έκθεση ∆ιαχείρισης στις σελίδες 3 µέχρι 10, της οποίας την ευθύνη 
ετοιµασίας έχει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, έχει καταρτιστεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του περί 
Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση αυτή συνάδουν µε τις 
ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

• Σύµφωνα µε την γνώση και την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος του Οµίλου 
που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, δεν εντοπίσαµε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης. 

• Κατά τη γνώµη µας, τα πληροφοριακά στοιχεία της ∆ήλωσης Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 
συνάδουν µε τις απαιτήσεις των υποπαραγράφων (iv) και (v) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 
151 του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113, και έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τις 
σχετικές απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113 και συνάδουν µε τις 
ενοποιηµένες και ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις. 

• Κατά τη γνώµη µας, και σύµφωνα µε την γνώση και την κατανόηση του Οµίλου και του 
περιβάλλοντος του που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχο µας, δεν εντοπίσαµε οποιεσδήποτε 
ουσιώδεις ανακρίβειες στη ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όσον αφορά τα στοιχεία που 
αφορούν τις υποπαραγράφους (iv) και (v) της παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του περί 
Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113. 

• Κατά τη γνώµη µας, έχουν παρασχεθεί στην ∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii), (iii) και (vi) της 
παραγράφου 2(α) του Άρθρου 151 του περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, Κεφ.113. 

 
Άλλο θέµα 
 
Αυτή η έκθεση, περιλαµβανοµένης και της γνώµης, ετοιµάστηκε για τα µέλη της Τράπεζας ως σώµα και 
µόνο σύµφωνα µε το Άρθρο 34 του Νόµου 42(Ι)/2009 και για κανένα άλλο σκοπό.  ∆ίνοντας αυτή τη 
γνώµη δεν αποδεχόµαστε και δεν αναλαµβάνουµε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει. 
 
Ο ∆ιοικητικός Σύµβουλος ανάθεσης για αυτή την ανεξάρτητη έκθεση ελέγχου είναι ο Παναγιώτης Α. 
Πελετιές. 

 
Παναγιώτης Α. Πελετιές FCA 
Εγκεκριµένος Λογιστής και Εγγεγραµµένος Ελεγκτής 
εκ µέρους και για λογαριασµό της 

 

KPMG Limited 
 

Εγκεκριµένοι Λογιστές και Εγγεγραµµένοι Ελεγκτές  
Εσπερίδων 14 
1087 Λευκωσία 
Κύπρος 
 

30 Μαρτίου 2017 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

Σηµ. 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες    

Έσοδα από τόκους 4 185.236 205.766 

Έξοδα από τόκους 5 (37.744) (60.406) 

Καθαρά έσοδα από τόκους  147.492 145.360 

 
Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 

 
6 56.640 63.349 

Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 7 (4.648) (4.933) 

Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών  51.992 58.416 

Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

 
8 27.435 32.603 

Άλλα έσοδα 9 20.763 20.035 

 
Σύνολο καθαρών εσόδων  247.682 256.414 

    

Έξοδα προσωπικού 10 (82.006) (80.048) 

Αποσβέσεις και χρεολύσεις 23,24 (6.101) (4.767) 

∆ιοικητικά και άλλα έξοδα 11 (56.375) (67.284) 

 
Σύνολο εξόδων  (144.482) (152.099) 

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης 
και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου  103.200 104.315 

 
Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου 

 
12 (115.233) (100.788) 

 
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία 

 
 (12.033) 3.527 

Φορολογία 13 (50.628) 4.642 

 
(Ζηµιά)/κέρδος για το έτος από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  (62.661) 8.169 

    

∆ραστηριότητες που τερµατίστηκαν    

Κέρδος από δραστηριότητες που τερµατίστηκαν µετά τη 
φορολογία 14 -- 4.826 

(Ζηµιά)/κέρδος για το έτος  (62.661) 12.995 

(Ζηµιά)/κέρδος που αναλογεί:    
Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες  (63.477) 7.251 
Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας από 
δραστηριότητες που τερµατίστηκαν  -- 4.826 

  (63.477) 12.077 

Στο συµφέρον µειοψηφίας   816 918 

 
(Ζηµιά)/κέρδος για το έτος 

 
 (62.661) 12.995 

    
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή 
(σεντ) 15 

 
(32,0) 6,4 

Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή 
(σεντ) από συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

 
15 

 
(32,0) 

 
3,9 

 
 
  Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 

  
Σηµ. 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 

(Ζηµιά)/κέρδος για το έτος   
(62.661) 12.995 

 
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/ έσοδα 

 
 

 

Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων  
 

 

 

 

Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων 13 (12) (41) 

  
(12) 

(41) 

Στοιχεία που θα ή πιθανόν να αναταξινοµηθούν στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε 
µεταγενέστερες περιόδους 

 

 

 

 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και 
χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 
 

 490 16.083 
 
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω 
πώλησης επενδύσεων σε µετοχές διαθέσιµες προς πώληση 34 (12.381) -- 
 
Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα 
προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν 34 (733) (1.492) 
 
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω 
αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές διαθέσιµες προς 
πώληση  34 -- (315) 

  

(12.624) 14.276 

 
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/ έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία 

 

(12.636) 14.235 

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος  
 

(75.297) 
 

27.230 

  
  

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος που 
αναλογούν: 

 

  
Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες 

 
(76.133) 21.500 

Στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας από 
δραστηριότητες που τερµατίστηκαν 

 
-- 4.826 

  (76.133) 26.326 
Στο συµφέρον µειοψηφίας  836 904 

  (75.297) 27.230 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 144   αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

18 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
Περιουσιακά στοιχεία 

 
Σηµ. 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
 
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες  

 
16 

 
2.083.444 

 
2.029.180 

 
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 

 
17 

 
548.902 

 
909.849 

 
Χορηγήσεις σε πελάτες  

 
18 

 
2.926.033 

 
3.092.773 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 19 1.149.132 1.043.012 
 
Επενδύσεις σε µετοχές και σε Οργανισµούς  
Συλλογικών Επενδύσεων 21 16.008 15.140 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

 
23 99.648 98.564 

 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
24 26.526 22.640 

Φορολογικές απαιτήσεις  127 66 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 25 8.465 58.094 
 
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 

 
26 179.319 128.055 

 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

 
7.037.604 7.397.373 

 
Υποχρεώσεις 

   

 
Οφειλές σε άλλες τράπεζες 27 100.652 76.938 
 
Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες 28 

 
-- 236.373 

 
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών 

 
29 

 
6.111.088 

 
6.138.705 

Φορολογικές υποχρεώσεις 
 

5.422 5.314 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 30 1.980 1.472 
 
Λοιπές υποχρεώσεις 

 
31 111.924 

 
114.307 

  6.331.066  6.573.109 

 
∆ανειακό κεφάλαιο 32 

 
             139.667 181.468 

 
Ίδια κεφάλαια 

   

Μετοχικό κεφάλαιο 33 99.237 99.217 
 
Αποθεµατικά 

 
 

 
464.252 

 
540.380 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους 
κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 

  
563.489 

 
639.597 

 
Συµφέρον µειοψηφίας 

 
 

 
3.382 

 
3.199 

 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 
 

 
566.871 

 
642.796 

 
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 

 
7.037.604 7.397.373 

 
Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις 

 
35 854.887 790.047 

 
Οι  ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου 2017. 
 
 

 
 
 

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

Ε. Α. Γεωργιάδου 
Πρόεδρος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Μ. Σ. Γιαννόπουλος 
Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

Λ. Παπαδόπουλος 
Πρόεδρος Επιτροπής 
Ελέγχου του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

Φ. Στασόπουλος 
Γενικός ∆ιευθυντής 

Οµίλου, Τοµέας Μεγάλων 
Επιχειρήσεων και 
Ασφαλειών 

Μ. Κελέση 
Αρχιλογίστρια Οµίλου 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

 
Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 

   

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
(Σηµ. 33) 

 
Αποθεµατικό 

Μείωσης Μετοχικού 
κεφαλαίου 

(Σηµ.33) 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ το 
άρτιο  

 
 
 

Αποθεµατικό 
προσόδου 

 
 

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών 

διαφορών 

 
 

Αποθεµατικά 
επανεκτίµησης 

(Σηµ. 34) 

 
 
 
 

Σύνολο 

 
 
 

Συµφέρον 
µειοψηφίας 

 
 
 
 

Σύνολο 
 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 2016 99.217 

 
260.269 515.592 

 
(286.013) 

 
39 

 
50.493 

 
639.597 

 
3.199 642.796 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
(έξοδα)/έσοδα για το έτος µετά τη 
φορολογία  

 

       
      (Ζηµιά)/κέρδος για το έτος -- -- -- (63.477) -- -- (63.477) 816 (62.661) 
      Λοιπά συνολικά             

(έξοδα)/έσοδα -- -- --  -- (12.656) (12.656) 20 
 

(12.636) 
Μεταφορά επιπρόσθετης 
απόσβεσης από επανεκτίµηση 
ακινήτων -- -- -- 317 -- (317) -- -- 

 
 

-- 
∆ιάθεση ακίνητης περιουσίας -- -- -- 11 -- (11) -- -- -- 

 -- -- -- (63.149) -- (12.984) (76.133) 836 (75.297) 

Ζηµιά από διάλυση θυγατρικής 
εταιρείας (Σηµ. 22) -- -- -- (6) (6) -- (12) -- (12) 

 
Συναλλαγές µε τους κατόχους 
µετοχών  
       Συνεισφορές και διανοµές  

 

       
Έκδοση µετοχών προς τον ΑΕ∆ 
ως µέρος του πακέτου των 
µεταβλητών αποδοχών του 20 -- 17 -- -- -- 37 -- 

 
 

37 

Μερίσµατα από θυγατρική -- -- -- -- -- -- -- (653) (653) 

 20 -- 17 -- -- -- 37 (653) (616) 

 
31 ∆εκεµβρίου 2016 99.237 260.269 515.609 

 
(349.168) 

 
33 

 
37.509 

 
563.489 

 
3.382 

 
566.871 

 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  28  µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
 

 
Αναλογούν στους κατόχους µετοχών της µητρικής εταιρείας 

   

 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
(Σηµ. 33) 

Αποθεµατικό 
Μείωσης 
Μετοχικού 
κεφαλαίου 

(Σηµ.33) 

Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο  

 
 
 

Αποθεµατικό 
προσόδου 

 
 

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών 

διαφορών 

 
 

Αποθεµατικά 
επανεκτίµησης 

(Σηµ. 34) 

 
 

Αποθεµατικό 
Ιδίων 

Μετοχών 

 
 
 
 

Σύνολο 

 
 
 

Συµφέρον 
µειοψηφίας 

 
 
 
 

Σύνολο 
 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 2015 93.010 

 
260.269 499.057 

 
(297.345) 

 
39 

 
36.561 

 
(1.604) 

 
589.987 

 
4.358 594.345 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα για το έτος µετά τη 
φορολογία  

 

    

 

   
      Κέρδος για το έτος -- -- -- 12.077 -- -- -- 12.077 918 12.995 
      Λοιπά συνολικά             

έσοδα/(έξοδα) -- 
 

-- -- -- -- 14.249 
 

-- 14.249 (14) 14.235 
Μεταφορά επιπρόσθετης 
απόσβεσης από επανεκτίµηση 
ακινήτων -- 

 
 

-- -- 317 -- (317) 

 
 

-- -- -- -- 

 -- -- -- 12.394 -- 13.932 -- 26.326 904 27.230 

 
Συναλλαγές µε τους κατόχους 
µετοχών  
       Συνεισφορές και διανοµές  

 

    

 

   

 Έκδοση µετοχών  5.333 
 

-- 14.667 -- -- -- 
 
 

 
-- 20.000 -- 20.000 

Έκδοση µετοχών από 
εξάσκηση δικαιωµάτων 
προτίµησης  874 

 
 

-- 2.404 -- -- -- 

 
 

-- 3.278 -- 3.278 

Έξοδα έκδοσης µετοχών -- 
 

-- (536) -- -- -- 
 

-- (536) -- (536) 

Μερίσµατα από θυγατρική -- 
-- 

-- -- -- -- -- -- (2.063) (2.063) 

 6.207 -- 16.535 -- -- -- -- 22.742 (2.063) 20.679 

∆ιάθεση ιδίων µετοχών -- -- -- (1.062) -- -- 1.604 542 -- 542 

 -- -- -- (1.062) -- -- 1.604 542 -- 542 

 
31 ∆εκεµβρίου 2015 99.217 

 
260.269 515.592 

 
(286.013) 

 
39 

 
50.493 

 
-- 

 
639.597 

 
3.199 642.796 

 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες  28  µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
 

 
Σηµ. 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Ροή µετρητών από εργασίες    

(Ζηµιά)/κέρδος Οµίλου για το έτος  (62.661) 12.995 

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και χρεολύσεις άυλων  
περιουσιακών στοιχείων 

 
23,24 

 
6.101 

 
4.767 

(Κέρδος)/ζηµιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (26) 118 

Κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές  (4.862) (19.090) 

(Αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης)/ζηµιές αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε 
χρεόγραφα και µετοχές  8 (74) 25 
Αποµείωση στα αποθέµατα ακινήτων που κατέχονται προς πώληση  11 1.025 413 
Κέρδος από την πώληση αποθεµάτων ακινήτων/κεφαλαίου προς πώληση  (11.594) (1.482) 

Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές  (30.732) (21.967) 

Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου   522 907 

Αποµείωση λογιστικής υπεραξίας 24 106 -- 

Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 12 115.233 100.788 

Κέρδος από διάθεση  δραστηριοτήτων που  τερµατίστηκαν, µετά τη φορολογία  -- (4.886) 

Έκδοση µετοχών  έναντι µη χρηµατικής αντιπαροχής 33 37 -- 

Φορολογία 13 50.628 (4.642) 

Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  63.703 67.946 

Αύξηση χορηγήσεων σε πελάτες και λοιπών περιουσιακών στοιχείων   (24.619) (44.357) 
Μείωση καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών  
και λοιπών υποχρεώσεων 

  
(22.993) 

 
(203.957) 

Μείωση καταθέσεων σε άλλες τράπεζες  2.072 12.613 

Μείωση καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες  10.349 6.547 

Αύξηση οφειλών σε άλλες τράπεζες  23.714 6.178 

(Μείωση)/αύξηση οφειλών σε Κεντρικές Τράπεζες 28 (236.373) 359 

Καθαρή ροή µετρητών σε εργασίες πριν τη φορολογία  (184.147) (154.671) 

Φορολογία που πληρώθηκε  (424) (867) 

Καθαρή ροή µετρητών σε εργασίες  (184.571) (155.538) 
Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    

∆ιάθεση δραστηριοτήτων που τερµατίστηκαν, εξαιρουµένων των µετρητών που 
διατέθηκαν 

 
-- 4.022 

Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές  30.732 21.967 

Καθαρές (αγορές)/πωλήσεις/λήξη επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές  (103.274) (235.761) 

Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 23 (6.218) (4.928) 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων  24 (5.566) (3.777) 

Εισπράξεις από πώληση αποθεµάτων ακινήτων που κατέχονται προς πώληση  6.308 14.200 
Εισπράξεις από πώληση µετοχών που κατέχονται προς πώληση  11.265 -- 

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  27 13 

Καθαρή ροή µετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες  (66.726) (204.264) 

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Έξοδα αύξησης εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού 
κεφαλαίου 

 
-- (536) 

Αποπληρωµή δανειακού κεφαλαίου 32 (41.801) -- 

Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  -- 23.278 

Μέρισµα που πληρώθηκε από θυγατρική εταιρεία  (653) (2.063) 

Εισπράξεις από πώληση ιδίων µετοχών  -- 562 

Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν  (522) (907) 

Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (42.976) 20.334 

Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  (294.273) (339.468) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  2.787.955 3.127.423 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 37 2.493.682 2.787.955 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28  µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 

 
 

Σηµ. 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες    

Έσοδα από τόκους 4 185.103 205.705 

Έξοδα από τόκους 5 (38.021) (60.975) 

Καθαρά έσοδα από τόκους  147.082 144.730 

 
Έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 

 
6 55.059 61.805 

Έξοδα δικαιωµάτων και προµηθειών 7 (2.365) (2.677) 

Καθαρά έσοδα δικαιωµάτων και προµηθειών  52.694 59.128 

Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

 
8 27.437 32.699 

Άλλα έσοδα 9 10.079 12.664 

 
Σύνολο καθαρών εσόδων  237.292 249.221 

    

Έξοδα προσωπικού 10 (76.555) (74.571) 

Αποσβέσεις και χρεολύσεις 23,24 (5.946) (4.640) 

∆ιοικητικά και άλλα έξοδα 11 (53.907) (64.173) 

 
Σύνολο εξόδων  (136.408) (143.384) 

Κέρδος από συνήθεις εργασίες πριν τις ζηµιές αποµείωσης 
και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου  100.884 105.837 

 
Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου 

 
12 (115.233) (100.788) 

 
(Ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία 

 
 (14.349) 5.049 

Φορολογία 13 (50.140) 5.431 

 
(Ζηµιά)/κέρδος για το έτος  (64.489) 10.480 

    
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή 
(σεντ) 15 (32,5) 5,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016  

 
  

Σηµ. 
2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 

(Ζηµιά)/κέρδος για το έτος   (64.489) 10.480 

 
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα 

   

    

Στοιχεία που δεν θα αναταξινοµηθούν στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων  
 

   

 
Φορολογία που σχετίζεται µε στοιχεία των λοιπών συνολικών 
εσόδων 

 
 

13 

 
 

(9) 

 
 

(38) 

  (9) (38) 

Στοιχεία που θα ή πιθανόν να αναταξινοµηθούν στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων σε 
µεταγενέστερες περιόδους 

   

 
Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές και 
χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση 

 
 

34 
 

 
 

411 

 
 

16.155 

 
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω 
πώλησης επενδύσεων σε µετοχές διαθέσιµες προς πώληση 

 
 

34 

 
 

(12.381) 

 
 

-- 
 
Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα 
προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν 

 
 

34 

 
 

(733) 

 
 

(1.492) 
 
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων λόγω 
αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές διαθέσιµες προς 
πώληση  

 
 
 

34 

 
 
 

-- 

 
 
 

(315) 

  
(12.703) 14.348 

 
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος µετά τη φορολογία 

  
(12.712) 

 
14.310 

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα)/έσοδα για το έτος  
  

(77.201) 
 

24.790 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  
ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 
 
Περιουσιακά στοιχεία 

 
Σηµ. 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
 
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες  

 
16 

 
2.083.443 

 
2.029.179 

 
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 

 
17 

 
537.259 

 
907.550 

Χορηγήσεις σε πελάτες  
 

18 
 

2.926.033 
 

3.092.773 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα  19 1.142.704 1.037.252 
 
Επενδύσεις σε µετοχές και σε Οργανισµούς  
Συλλογικών Επενδύσεων 21 8.503 8.094 
 
Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 22 91.621 38.169 
 
Οφειλές από θυγατρικές εταιρείες  1.007 90 
 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

 
23 93.490 91.726 

Φορολογικές απαιτήσεις  60 -- 
 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
24 11.663 7.783 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 25 8.464 58.093 
 
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  

 
26 90.178 94.131 

 
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων  

 
6.994.425 7.364.840 

 
Υποχρεώσεις 

   

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 27 100.652 76.938 
 
Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες 28 -- 236.373 
 
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών 

 
29 

 
6.111.088 

 
6.138.705 

 
Οφειλές σε θυγατρικές εταιρείες 

  
25.362 

 
33.253 

Φορολογικές υποχρεώσεις 
 

5.120 5.063 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 30 1.800 1.337 
 
Λοιπές υποχρεώσεις 

 
31 

 
58.753 

 
62.556 

  6.302.775 6.554.225 

∆ανειακό κεφάλαιο 32 139.667 181.468 

Ίδια κεφάλαια    

 
Μετοχικό κεφάλαιο 

 
33 

 
99.237 

 
99.217 

 
Αποθεµατικά 

 
 

 
452.746 

 
529.930 

 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 
551.983 629.147 

 
Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 

 
6.994.425 7.364.840 

 
Ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις 

 
35 

 
859.472 

 
795.231 

 

Οι  οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις 30 Μαρτίου 2017. 
 

 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28  µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.

Ε. Α. Γεωργιάδου 
Πρόεδρος 
∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Μ. Σ. Γιαννόπουλος 
Μέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου 

Λ. Παπαδόπουλος 
Πρόεδρος 

Επιτροπής Ελέγχου 
του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 

Φ. Στασόπουλος 
Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου, 

Τοµέας Μεγάλων 
Επιχειρήσεων και Ασφαλειών 

Μ. Κελέση 
Αρχιλογίστρια Οµίλου 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 

 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
(Σηµ. 33) 

Αποθεµατικό 
µείωσης 

Μετοχικού 
κεφαλαίου 

(Σηµ. 33) 

 
Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 
 
 

Αποθεµατικό 
προσόδου 

 
 

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών 

διαφορών 

 
 

Αποθεµατικά 
επανεκτίµησης 

(Σηµ.34) 

 
 
 
 

Σύνολο 
 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
 
Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 2016 99.217 

 
 

260.269 515.459 

 
 

(293.482) 

 
 

67 

 
 

47.617 

 
 

629.147 
Συγκεντρωτικά συνολικά έξοδα για το έτος 
µετά τη φορολογία 

 
      

Ζηµιά για το έτος -- 
 

-- -- (64.489) -- -- (64.489) 

Λοιπά συνολικά έξοδα -- 
 

-- -- -- -- (12.712) (12.712) 

      Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από      
επανεκτίµηση ακινήτων -- 

 
 

-- -- 292 -- (292) -- 

     Πώληση ακίνητης περιουσίας -- 
 

-- -- 11 -- (11) -- 

 -- -- -- (64.186) -- (13.015) (77.201) 

Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών  
       Συνεισφορές και διανοµές 

       

Έκδοση µετοχών προς τον ΑΕ∆ ως µέρος 
του πακέτου των µεταβλητών αποδοχών 
του 20 

 
 

-- 17 -- -- -- 37 

 20 -- 17 -- -- -- 37 

 
31 ∆εκεµβρίου 2016 99.237 

 
260.269 515.476 

 
(357.668) 

 
67 

 
34.602 

 
551.983 

 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 
 

 

 
 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 
(Σηµ. 33) 

Αποθεµατικό 
µείωσης 

Μετοχικού 
κεφαλαίου 

(Σηµ. 33) 

 
Αποθεµατικό 
από έκδοση 

µετοχών υπέρ 
το άρτιο 

 
 
 

Αποθεµατικό 
προσόδου 

 
 

Αποθεµατικό 
συναλλαγµατικών 

διαφορών 

 
 

Αποθεµατικά 
επανεκτίµησης 

(Σηµ.34) 

 
 
 
 

Σύνολο 
 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
 
Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 2015 93.010 

 
 

260.269 498.924 

 
 

(304.254) 

 
 

67 

 
 

33.599 

 
 

581.615 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για το 
έτος µετά τη φορολογία 

 
      

Κέρδος για το έτος -- 
 

-- -- 10.480 -- -- 10.480 

Λοιπά συνολικά έσοδα -- 
 

-- -- -- -- 14.310 14.310 

      Μεταφορά επιπρόσθετης απόσβεσης από      
επανεκτίµηση ακινήτων -- 

 
 

-- -- 292 -- (292) -- 

 -- -- -- 10.772 -- 14.018 24.790 

Συναλλαγές µε τους κατόχους µετοχών  
       Συνεισφορές και διανοµές 

       

Έκδοση µετοχών  5.333 
 

-- 14.667 -- -- -- 20.000 

Έκδοση µετοχών από εξάσκηση 
δικαιωµάτων προτίµησης  874 

 
 

-- 2.404 -- -- -- 3.278 

 Έξοδα έκδοσης µετοχών -- 

 
 

-- (536) -- -- -- (536) 

 6.207 
 

-- 16.535 -- -- -- 22.742 
 
31 ∆εκεµβρίου 2015 99.217 

 
260.269 515.459 

 
(293.482) 

 
67 

 
47.617 

 
629.147 

 
 
 
 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

Ροή µετρητών από εργασίες 
 

Σηµ. 
2016 

€’000 
2015 
€’000 

(Ζηµιά)/κέρδος Τράπεζας για το έτος  (64.489) 10.480 

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και χρεολύσεις άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 23,24 5.946 4.640 

(Κέρδος)/ζηµιά από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  (26) 118 

Κέρδος από διάθεση και επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές  (4.862) (19.096) 

(Αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης)/ζηµιές αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε 
χρεόγραφα και µετοχές  

8 (74) 25 

Αποµείωση στα αποθέµατα ακινήτων  που κατέχονται προς πώληση  11 990 282 

Κέρδος από την πώληση αποθεµάτων ακινήτων/κεφαλαίου  προς πώληση  (11.594) (1.482) 

Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές  (34.895) (28.975) 

Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου   522 907 

Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 12 115.233 100.788 

Ζηµιά από διάλυση θυγατρικής εταιρείας  18 -- 

Έκδοση µετοχών έναντι µη χρηµατικής αντιπαροχής 33 37 -- 

Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας 9 -- (1.112) 

Φορολογία 13 50.140 (5.431) 

Κέρδος από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης  56.946 61.144 

Μείωση/(αύξηση) χορηγήσεων σε πελάτες και λοιπών περιουσιακών στοιχείων   46.984 (42.632) 
Μείωση καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών και λοιπών υποχρεώσεων   (24.422) (209.092) 

Μείωση καταθέσεων σε άλλες τράπεζες  1.942 12.590 

Μείωση καταθέσεων σε Κεντρικές Τράπεζες  10.349 6.547 

Αύξηση οφειλών σε άλλες τράπεζες  23.714 6.178 

(Αύξηση)/µείωση οφειλών από θυγατρικές εταιρείες  (917) 4.116 

(Μείωση)/αύξηση οφειλών σε Κεντρικές Τράπεζες 28 (236.373) 359 

Μείωση οφειλών σε θυγατρικές εταιρείες  (7.892) (9.542) 

Καθαρή ροή µετρητών σε εργασίες πριν τη φορολογία  (129.669) (170.332) 
Φορολογία που πληρώθηκε  (58) (7) 

Καθαρή ροή µετρητών σε εργασίες  (129.727) (170.339) 

Ροή µετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αύξηση επενδύσεων σε θυγατρική εταιρεία  (68.664) -- 

Εισπράξεις από πώληση θυγατρικής εταιρείας  -- 4.052 

Έσοδα από επενδύσεις σε χρεόγραφα και µετοχές  34.895 28.975 

Καθαρές (αγορές)/πωλήσεις/λήξη επενδύσεων σε χρεόγραφα και µετοχές  (102.145) (229.552) 

Αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού 23 (6.186) (4.880) 

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων  24 (5.404) (3.767) 

Εισπράξεις από πώληση αποθεµάτων ακινήτων που κατέχονται προς πώληση  4.529 14.200 

Εισπράξεις από πώληση µετοχών που κατέχονται προς πώληση  11.265 -- 

Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού  27 12 

Καθαρή ροή µετρητών σε επενδυτικές δραστηριότητες  (131.683) (190.960) 

Ροή µετρητών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    

Έξοδα αύξησης  εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοσης µετοχών και δανειακού κεφαλαίου  -- (536) 
Αποπληρωµή δανειακού κεφαλαίου 32 (41.801) -- 

Εισπράξεις από έκδοση µετοχικού κεφαλαίου  -- 23.278 

Τόκοι δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν  (522) (907) 

Καθαρή ροή µετρητών (σε)/από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες  (42.323) 21.835 

Καθαρή µείωση µετρητών και αντίστοιχων µετρητών  (303.733) (339.464) 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στην αρχή του έτους  2.785.784 3.125.248 

Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών στο τέλος του έτους 37 2.482.051 2.785.784 

 
Οι σηµειώσεις στις σελίδες 28 µέχρι 144  αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 
1.   ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 
Η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») συστάθηκε στην Κύπρο και είναι δηµόσια 
εταιρεία σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, των Περί Αξιών και 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων και Κανονισµών, και των Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος 
Νόµων.  Το εγγεγραµµένο γραφείο της Τράπεζας βρίσκεται στη Γωνία Λεωφόρου Λεµεσού και 
Λεωφόρου Αθαλάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ. 24747,1394 Λευκωσία. Η Τράπεζα είναι η ιθύνουσα 
εταιρεία του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας (ο «Όµιλος»). 
 
Η κυριότερη δραστηριότητα του Οµίλου συνέχισε να είναι η παροχή ενός ευρέως φάσµατος τραπεζικών 
και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που περιλαµβάνουν χρηµατοδοτικές, επενδυτικές και ασφαλιστικές 
υπηρεσίες, υπηρεσίες θεµατοφυλακής και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring) 
καθώς και η διαχείριση και πώληση ακινήτων.  
 
2.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  
 
Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρµόστηκαν µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και τις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις 
της Τράπεζας (από τούδε και στο εξής θα αναφέρονται συλλογικά ως «οικονοµικές καταστάσεις») και 
εφαρµόστηκαν µε συνοχή από όλες τις εταιρείες του Οµίλου.  
 
2.1. Βάση ετοιµασίας 
 
(α) Αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας 
(going concern).  
 
(β) ∆ήλωση συµµόρφωσης 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113, της Κύπρου και τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου 
Αξιών και της Περί Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόµους και Κανονισµούς.  
 
(γ) Βάση επιµέτρησης 
Οι οικονοµικές καταστάσεις ετοιµάστηκαν µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που αποτιµούνται στην εύλογη αξία 
µέσω του λογαριασµού αποτελεσµάτων και τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα 
οποία επιµετρούνται στην εύλογη αξία και τα ακίνητα για ιδίαν χρήση τα οποία επιµετρούνται στην 
εύλογη αξία µείον µεταγενέστερων αποσβέσεων και ζηµιών αποµείωσης. 
 
(δ) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το κυρίως νόµισµα λειτουργίας 
της Τράπεζας. Όλα τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός όπου 
αναφέρεται διαφορετικά.    
 
2.2. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρηµένων ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 
(∆ΠΧΑ) και διερµηνειών 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2016, ο Όµιλος υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα  ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) όπως αυτά υιοθετούνται από την ΕΕ  τα οποία σχετίζονται µε 
τις εργασίες του. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις οικονοµικές καταστάσεις 
του Οµίλου. 
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2.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
2.3. Πρότυπα και διερµηνείες που δεν είναι ακόµη σε ισχύ 
 
Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και ∆ιερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά δεν τέθηκαν σε 
ισχύ για ετήσιες χρήσεις/περιόδους που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2016. Ο Όµιλος δεν προτίθεται να 
υιοθετήσει τα πιο κάτω πρότυπα πριν την ηµεροµηνία ισχύος τους.  
 
(i) Πρότυπα και ∆ιερµηνείες που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 
∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 
1η Ιανουαρίου 2018).  

Τον Ιούλιο του 2014, το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τελική έκδοση του 
∆ΠΧΑ9 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2018. Το Πρότυπο δεν 
έχει εφαρµοστεί από την Τράπεζα κατά την ετοιµασία αυτών των οικονοµικών καταστάσεων για το έτος 
που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 καθώς η Τράπεζα επέλεξε να µην το υιοθετήσει νωρίτερα. Όπως 
περιγράφεται παρακάτω, το ∆ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις απαιτήσεις που ορίζονται από το ∆ΛΠ 39 για την 
αναγνώριση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 
Ταξινόµηση και Επιµέτρηση 
Το ∆ΠΧΑ 9 απαιτεί όπως τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται σε µία από τις 
τρεις κατηγορίες µέτρησης: εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων ή στο αποσβεσµένο κόστος. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει 
να αποτιµώνται στο αποσβεσµένο κόστος εάν ταξινοµούνται σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο, στόχος του 
οποίου είναι να κρατήσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σκοπό τη συλλογή των 
συµβατικών ταµειακών ροών. Οι συµβατικές ταµειακές ροές των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων πρέπει να αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά πληρωµές κεφαλαίου και τόκων. Τα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων, εάν ταξινοµούνται σε ένα επιχειρηµατικό µοντέλο στόχος του οποίου επιτυγχάνεται 
τόσο µε τη συλλογή των συµβατικών ταµειακών ροών όσο και µε την πώληση χρηµατοοικονοµικών 
περιουσιακών στοιχείων εάν οι συµβατικές ταµειακές ροές τους αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά 
πληρωµές κεφαλαίου και τόκων. Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού που δεν 
πληρούν κανένα από τα δύο επιχειρηµατικά µοντέλα, θα αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων. Η Εταιρεία µπορεί, κατά την αρχική αναγνώριση, να ορίσει ένα χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο ως αποτιµώµενο στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αν κάτι τέτοιο 
µειώνει σηµαντικά µια λογιστική ανακολουθία. 
 
Για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, το ∆ΠΧΑ 9 διατηρεί τις περισσότερες από τις υπάρχουσες 
απαιτήσεις. Ωστόσο, για τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που ορίστηκαν στην εύλογη αξία µέσω 
των αποτελεσµάτων, τα κέρδη ή ζηµίες που αναλογούν σε αλλαγές του ιδίου πιστωτικού κινδύνου 
µπορούν να παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
 
Μοντέλο αποµείωσης  
Το µοντέλο αποµείωσης για το ∆ΠΧΑ 9 θα εφαρµόζεται σε όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία που παρουσιάζονται σε αποσβεσµένο κόστος, χρεόγραφα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία 
µέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εισπρακτέες µισθώσεις, δανειακές δεσµεύσεις και τις 
χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις που δεν αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. Το 
∆ΠΧΑ 9, αντικαθιστά το παρόν µοντέλο αποµείωσης βασισµένο στις «πραγµατοποιηθείσες πιστωτικές 
ζηµιές» µε ένα µοντέλο αποµείωσης που είναι βασισµένο στις «αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές» που 
θα µπορούσε να είχε ως αποτέλεσµα την νωρίτερη αναγνώριση των πιστωτικών ζηµιών σε σχέση µε το 
∆ΛΠ 39. 
 
Το µοντέλο «αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών» (Expected Credit Loss - ECL) έχει τρία στάδια. Οι 
οντότητες υποχρεώνονται να αναγνωρίσουν 12µηνη αναµενόµενη ζηµιά αποµείωσης κατά την αρχική 
αναγνώριση (στάδιο 1) και αναµενόµενη ζηµιά αποµείωσης για όλη τη διάρκεια του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου (“lifetime ECL”) όταν υπάρξει σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την 
αρχική αναγνώριση (στάδιο 2). Το στάδιο 3 απαιτεί αντικειµενικές ενδείξεις ότι το χρηµατοοικονοµικό 
περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά αποµειωµένο, που είναι παρόµοιο µε την καθοδήγηση του 
µοντέλου «πραγµατοποιηθείσες πιστωτικές ζηµιές» µε βάση το ∆ΛΠ 39. Η απαίτηση για αναγνώριση 
αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλη τη διάρκεια της ζωής του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού  
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στοιχείου που προκύπτει σε δάνεια που έχουν βιώσει σηµαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την 
αναγνώριση, δεν υπάρχει σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. 
 
Η µεθοδολογία που απαιτείται για την µέτρηση των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, που θα 
βασίζεται στην αντικειµενική και σταθµισµένη εκτίµηση της εµφάνισης µιας σειράς πιθανών µελλοντικών 
σεναρίων που θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη συλλογή των συµβατικών ταµειακών ροών, 
λαµβάνοντας υπόψη τη χρονική αξία του χρήµατος, όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες σχετικά µε 
γεγονότα του παρελθόντος, και τις τρέχουσες συνθήκες και προβλέψεις των µακροοικονοµικών 
παραγόντων που θεωρείται ότι σχετίζονται µε τον υπολογισµό του ποσού αυτού (π.χ. το ΑΕΠ, τις τιµές 
σπιτιών, το ποσοστό ανεργίας, κλπ.). Η ανάγκη να εξεταστεί µια σειρά οικονοµικών σεναρίων και πώς 
θα µπορούσαν να επηρεάσουν τη ζηµιά αποµείωσης είναι ένα υποκειµενικό χαρακτηριστικό του 
µοντέλου «αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών» του ∆ΠΧΑ 9. Το µοντέλο θα χρησιµοποιεί κυρίως τρεις 
βασικές παραµέτρους για τον υπολογισµό των αναµενόµενων ζηµιών, οι οποίες είναι η πιθανότητα 
αθέτησης (PD), ζηµία σε περίπτωση αθέτησης (LGD) και η έκθεση σε περίπτωση αθέτησης (EAD). 
 
Εποπτικά κεφάλαια 
Εκτός από τις επιπτώσεις που προκύπτουν αποκλειστικά από την επικείµενη εφαρµογή των 
απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9, η επίδραση των προβλέψεων του ∆ΠΧΑ 9 για τη θέση των εποπτικών 
κεφαλαίων της Τράπεζας είναι άγνωστη καθώς υπάρχουν προτάσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όσο και από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών για µια µεταβατική εφαρµογή της επίδρασης 
του ∆ΠΧΑ 9 στην κεφαλαιακή βάση. Η Τράπεζα εξετάζει την επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 στον 
προγραµµατισµό του κεφαλαίου της. 
 
Προκαταρκτική επίδραση του ∆ΠΧΑ 9 στον Όµιλο 
Η υιοθέτηση του ∆ΠΧΑ 9, µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση προβλέψεων πιστωτικών ζηµιών του Οµίλου 
και συνεπώς µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την θέση εποπτικών κεφαλαίων του Οµίλου. Η έκταση κάθε 
αύξησης των προβλέψεων θα εξαρτάται από έναν αριθµό παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων τη 
σύνθεση του δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου και την πρόβλεψη των οικονοµικών συνθηκών κατά 
την ηµεροµηνία της εφαρµογής. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 και στις αρχές του 2017, η Τράπεζα δέσµευσε εξωτερικούς 
συµβούλους που διενέργησαν ανάλυση ανοίγµατος (gap analysis) της τρέχουσας θέσης καθώς και µια 
προκαταρκτική µελέτη ποσοτικών επιπτώσεων (QIS). Η ανάλυση του ανοίγµατος σε υψηλό επίπεδο 
επισηµαίνει τα κενά της Τράπεζας στην εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 9 και παρέχει πιθανές 
λύσεις για την εξάλειψη αυτών των ανοιγµάτων. Η µελέτη, η οποία βασίστηκε στην τρέχουσα 
ταξινόµηση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, έγινε για να ληφθεί µια ένδειξη των 
επιπτώσεων του ∆ΠΧΑ 9 όσον αφορά τις προβλέψεις και να τεθεί ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα 
βοηθήσει την Τράπεζα κατά την πλήρη εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9. 
 
Το αποτέλεσµα αυτής της άσκησης έδειξε ότι η κερδοφορία ή τα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου θα 
επηρεαστούν αρνητικά, αν και οι επιπτώσεις δεν αναµένεται να είναι σηµαντικές. Ωστόσο, είναι πολύ 
νωρίς για να εκτιµηθεί η συνεχιζόµενη επίδραση του µοντέλου αποµείωσης ∆ΠΧΑ 9 στα οικονοµικά 
αποτελέσµατα, αν και η απαίτηση για τη µεταφορά περιουσιακών στοιχείων µεταξύ των σταδίων και η 
ενσωµάτωση προνοητικών δεδοµένων στον υπολογισµό των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών, 
συµπεριλαµβανοµένων πολλαπλών οικονοµικών σεναρίων, θα µπορούσε να οδηγήσει σε πιο ασταθείς 
χρεώσεις αποµείωσης σε σύγκριση µε το σηµερινό µοντέλο αποµείωσης του ∆ΛΠ 39. 
 
Η τελική επίπτωση θα εξαρτηθεί από τα γεγονότα και τις συνθήκες που θα υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 
2018 όπως επίσης και από την ολοκλήρωση του προγράµµατος εφαρµογής ∆ΠΧΑ 9 για το οποίο η 
Τράπεζα δέσµευσε εξωτερικούς συµβούλους. 
 
∆ΠΧΑ 9 Πρόγραµµα Εφαρµογής 
Εκτός από τα πιο πάνω εγχειρήµατα που ολοκληρώθηκαν στις αρχές του έτους 2017, ο Όµιλος έχει 
εδραιωµένο σχέδιο δράσης για το ∆ΠΧΑ 9, προκειµένου να εξασφαλίσει υλοποίηση υψηλής ποιότητας 
σύµφωνα µε το πρότυπο και τις πρόσθετες ρυθµιστικές οδηγίες. Το σχέδιο, το οποίο εµπλέκει κυρίως 
την Οικονοµική ∆ιεύθυνση και την Μονάδα Πιστωτικού Κινδύνου, περιλαµβάνει τον καθορισµό της 
∆ΠΧΑ 9 µεθοδολογίας και της λογιστικής πολιτικής, την ανάπτυξη µοντέλου «αναµενόµενων 
πιστωτικών ζηµιών», τον προσδιορισµό απαιτήσεων δεδοµένων και συστηµάτων, και τη δηµιουργία 
κατάλληλου λειτουργικού µοντέλου και πλαίσιο διακυβέρνησης. Η Τράπεζα δεν αναµένει να  
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επαναδιατυπώσει συγκριτικά στοιχεία κατά την αρχική εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 την 1η Ιανουαρίου 2018, 
αλλά θα παρέχει λεπτοµερείς µεταβατικές γνωστοποιήσεις σύµφωνα µε τις τροποποιηµένες διατάξεις 
του ∆ΠΧΑ 7. 
 
∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή 
µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)  

Το νέο πρότυπο µπορεί να έχει σηµαντικό αντίκτυπο για το πώς και πότε οι εταιρείες θα αναγνωρίζουν 
έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες. Το πρότυπο αντικαθιστά το ∆ΛΠ 11 «Κατασκευαστικά Συµβόλαια», 
∆ΛΠ 18 «Έσοδα», Ε∆∆ΠΧΑ 13 «Προγράµµατα Πελατειακής Αφοσίωσης», Ε∆∆ΠΧΑ 15 «Συµβάσεις για 
ακίνητη περιουσία», Ε∆∆ΠΧΑ 18 «Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» και SIC-31 
«Έσοδα - συναλλαγές ανταλλαγής που εµπεριέχουν ∆ιαφηµιστικές Υπηρεσίες».  Το πρότυπο 
περιλαµβάνει ένα ενιαίο µοντέλο που ισχύει για τις συµβάσεις µε πελάτες και δύο προσεγγίσεις για την 
αναγνώριση των εσόδων: σε ένα σηµείο στο χρόνο ή κατά την πάροδο του χρόνου. Ο Όµιλος δεν 
αναµένει ότι η εφαρµογή αυτού του προτύπου θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές του 
καταστάσεις. 

(ii) Πρότυπα και διερµηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
∆ΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 
2019) 
 

Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο, µε το οποίο οι µισθώσεις θα αναγνωρίζονται στη κατάσταση 
οικονοµικής θέσης για τους µισθωτές. Ο µισθωτής θα αναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο για το 
δικαίωµα-χρήσης του υποκείµενου περιουσιακού στοιχείου και µία υποχρέωση µίσθωσης η οποία 
αντιπροσωπεύει την υποχρέωση του µισθωτή για τις πληρωµές της µίσθωσης. Επίσης, θα παρέχει 
προαιρετικές απαλλαγές για τις βραχυπρόθεσµες µισθώσεις και µισθώσεις αντικειµένων χαµηλής αξίας. 
Η λογιστική για εκµισθωτές, θα παραµείνει σε µεγάλο βαθµό αµετάβλητη σε σχέση µε το υφιστάµενο 
πρότυπο – δηλαδή, οι εκµισθωτές θα συνεχίσουν να ταξινοµούν τις µισθώσεις σαν κεφαλαιουχικές 
εκµισθώσεις ή εκµισθώσεις εκµετάλλευσης. Το ∆ΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υφιστάµενη καθοδήγηση του 
∆ΛΠ 17 “Μισθώσεις”, Ε∆∆ΠΧΑ 4 “Προσδιορισµός των Συµφωνιών που Περιέχουν Μίσθωση”,  SIC 15 
“Εκµισθώσεις Εκµετάλλευσης – Κίνητρα”, και SIC 27 “Εκτίµηση της Ουσίας των Συναλλαγών που 
Συνεπάγονται τον Νοµικό Τύπο της Μίσθωσης”. Ο Όµιλος στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση 
των τροποποιήσεων στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 7 (Τροποποιήσεις) «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017)  
 
Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην αποσαφήνιση του ∆ΛΠ 7 και τη βελτίωση των πληροφοριών που 
παρέχονται στους χρήστες για τις χρηµατοδοτικές δραστηριότητες µιας οντότητας. Οι τροποποιήσεις 
απαιτούν όπως οι πιο κάτω µεταβολές των υποχρεώσεων που απορρέουν από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες παρουσιάζονται (στο βαθµό που είναι αναγκαίο): (α) µεταβολές από χρηµατοδοτικές 
ταµιακές ροές, (β) µεταβολές που προκύπτουν από την απόκτηση ή απώλεια ελέγχου θυγατρικών ή 
άλλων επιχειρήσεων,  (γ) επίδραση των µεταβολών στις τιµές συναλλάγµατος, (δ) µεταβολές στην 
εύλογη αξία, και (ε) άλλες µεταβολές. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι η εφαρµογή αυτού του προτύπου θα 
έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναγνώριση Αναβαλλόµενων Φορολογικών Απαιτήσεων για µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµιές» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2017)   
 
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις σε σχέση µε την αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογικής 
απαίτησης που σχετίζεται µε χρεόγραφα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Επιπλέον, 
διευκρινίζει ότι η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου δεν περιορίζει την εκτίµηση των πιθανών 
µελλοντικών φορολογητέων κερδών και ότι οι εκτιµήσεις για µελλοντικά φορολογητέα κέρδη δεν 
συµπεριλαµβάνουν φορολογικές µειώσεις που προκύπτουν από την αντιστροφή των εκπιπτόµενων 
προσωρινών διαφορών. Επιπλέον, διευκρινίζει ότι µία οντότητα αξιολογεί την αναβαλλόµενη 
φορολογική απαίτηση σε συνδυασµό µε άλλες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. Τέλος, στις 
περιπτώσεις όπου η φορολογική νοµοθεσία περιορίζει τη χρησιµοποίηση των φορολογικών ζηµιών, η 
οντότητα οφείλει να αξιολογήσει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση σε συνδυασµό µε άλλες  
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αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις του ίδιου τύπου. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι η εφαρµογή αυτού 
του προτύπου θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, κύκλος 2014-2016 (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 
την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2017 (∆ΠΧΑ 12) και 1η Ιανουαρίου 2018 (∆ΠΧΑ 1 και ∆ΛΠ 28))  

Οι ετήσιες βελτιώσεις επηρεάζουν τρία πρότυπα. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 1 αφαιρούν τις  
ετεροχρονισµένες εξαιρέσεις για τις οντότητες που υιοθετούν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ. Οι 
τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 12 διευκρινίζουν ότι οι γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις συµµετοχές 
σε άλλες οντότητες εφαρµόζονται και για τις συµµετοχές που ταξινοµούνται ως  κατεχόµενες προς 
πώληση ή διανοµή. Οι τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 28 διευκρινίζουν ότι η επιλογή για επιµέτρηση σε 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων µιας επένδυσης σε συνδεδεµένη εταιρεία ή σε κοινοπραξία η 
οποία ανήκει σε οργανισµό επιχειρηµατικών κεφαλαίων, ή άλλη οντότητα που πληροί τις προϋποθέσεις, 
είναι διαθέσιµη για κάθε επένδυση ξεχωριστά, κατά την αρχική αναγνώριση. Ο Όµιλος δεν αναµένει ότι 
η εφαρµογή αυτού του προτύπου θα έχει σηµαντική επίδραση στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Κατηγοριοποίηση και Επιµέτρηση Συναλλαγών που η Αµοιβή  
Εξαρτάται από την Αξία των Μετοχών” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά 
την 1η Ιανουαρίου 2018) 
 
Οι τροποποιήσεις αφορούν τρεις τοµείς: α) την επιµέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των 
µετοχών διακανονιζόµενες µε µετρητά, β) κατηγοριοποίηση αµοιβών που η αµοιβή εξαρτάται από την 
αξία των µετοχών, χωρίς τη παρακράτηση φορολογίας  και γ) λογιστικοποίηση τροποποιήσεων στις 
αµοιβές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών από διακανονιζόµενες σε µετρητά σε 
διακανονιζόµενες σε µετοχές. Οι νέες απαιτήσεις µπορεί να επηρεάσουν τη κατηγοριοποίηση και/ή την 
επιµέτρηση αυτών των συναλλαγών και πιθανώς το χρονικό πλαίσιο και έξοδο που αναγνωρίζεται για 
νέες και υφιστάµενες αµοιβές. Ο Όµιλος στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση αυτών των 
τροποποιήσεων στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 “Χρηµατοοικονοµικά Μέσα” µε το ∆ΠΧΑ 4 
“Ασφαλιστήρια Συµβόλαια” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018) 
 
Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε τις διαφορετικές ηµεροµηνίες 
εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 και την επικείµενη έκδοση του νέου προτύπου για ασφαλιστήρια συµβόλαια 
(αναµένεται σαν ∆ΠΧΑ 17). Οι τροποποιήσεις παρέχουν δύο επιλογές για τις οντότητες που εκδίδουν 
ασφαλιστήρια συµβόλαια που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 4: α) την επιλογή της 
επαναταξινόµησης από το λογαριασµό αποτελεσµάτων στα λοιπά συνολικά έσοδα κάποια 
αποτελέσµατα επιλέξιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων (µέθοδος επικάλυψης) ή β) την επιλογή της 
προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 στις οντότητες των οποίων οι δραστηριότητες 
κατά κύριο λόγο σχετίζονται επικρατέστερα µε ασφαλιστήρια συµβόλαια που εµπίπτουν στο ∆ΠΧΑ 4 
(µέθοδος αναβολής). Ο Όµιλος στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση αυτών των τροποποιήσεων 
στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΠΧΑ 15 (∆ιευκρινήσεις) “Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)  
 
Οι ∆ιευκρινήσεις του ∆ΠΧΑ 15 αφορούν τρία από τα πέντε θέµατα που εντοπίστηκαν µετά την έκδοση 
του ∆ΠΧΑ, δηλαδή, τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύµβαση, θεµάτων 
που αφορούν σχέσεις µεταξύ αντιπροσώπων και συµβαλλόµενων στις συναλλαγές και την αναγνώριση 
εσόδων από τη χορήγηση αδειών. Οι διευκρινήσεις παρέχουν επιπρόσθετες µεταβατικές διατάξεις για 
τροποποιηµένα συµβόλαια και συµβόλαια που ολοκληρώθηκαν. Επιπρόσθετα, το Σ∆ΛΠ κατέληξε ότι 
δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί το ∆ΠΧΑ 15 σε σχέση µε την εισπραξιµότητα ή την επιµέτρηση αµοιβών 
χωρίς µετρητά. Ο Όµιλος στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση αυτών των τροποποιήσεων στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
∆ΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδύσεων σε ακίνητα” (ισχύει για ετήσιες περιόδους 
που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)  
 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε µια οντότητα πρέπει να µεταφέρει ένα ακίνητο σε ή από τα ακίνητα 
για επένδυση. Μια µεταφορά πραγµατοποιείται όταν, και µόνο όταν, υπάρχει πραγµατική αλλαγή στη  
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χρήση, δηλαδή το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί τον ορισµό των ακινήτων για επένδυση και 
υπάρχει τεκµηριωµένη αλλαγή στη χρήση. Η αλλαγή στη πρόθεση της διεύθυνσης της οντότητας από 
µόνη της, δεν υποστηρίζει τη µεταφορά. Επιπρόσθετα, διευκρινίζετε ότι τα αναθεωρηµένα 
παραδείγµατα τεκµηρίων σε σχέση µε την αλλαγή στη χρήση στο τροποποιηµένο ∆ΛΠ 40, δεν είναι 
εξαντλητικά. Ο Όµιλος στο παρόν στάδιο αξιολογεί την επίδραση αυτών των τροποποιήσεων στις 
οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
Ε∆∆ΠΧΑ 22 “Συναλλαγές σε Ξένα Νοµίσµατα και προπληρωµένα τιµήµατα” (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2018)  
 
Η διερµηνεία διευκρινίζει ότι η ηµεροµηνία συναλλαγής είναι η ηµεροµηνία στην οποία η οντότητα 
αναγνωρίζει αρχικά τη προπληρωµή ή το αναβαλλόµενο εισόδηµα που απορρέει από το 
προπληρωµένο τίµηµα. Για συναλλαγές που αφορούν πολλαπλές πληρωµές ή εισπράξεις, κάθε 
πληρωµή ή είσπραξη καθορίζει µια ξεχωριστή ηµεροµηνία συναλλαγής. Ο Όµιλος στο παρόν στάδιο 
αξιολογεί την επίδραση της διερµηνείας στις οικονοµικές του καταστάσεις. 
 
2.4. Βάση ενοποίησης 

Θυγατρικές εταιρείες είναι οι οικονοµικές οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τον Όµιλο.  Έλεγχος 
υπάρχει όταν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα κατεύθυνσης των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών 
µίας οικονοµικής οντότητας, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. Οι 
συνενώσεις επιχειρήσεων λογιστικοποιούνται µε τη χρήση της µεθόδου αγοράς (acquisition method). Οι 
οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο µέχρι την 
ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταφέρεται εκτός Οµίλου. Όποια λογιστική υπεραξία προκύψει ελέγχεται 
ετησίως για τυχόν αποµείωση.  
 
Όταν ο Όµιλος απολέσει τον έλεγχο µιας θυγατρικής εταιρείας, διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού 
και του παθητικού της θυγατρικής, καθώς και κάθε σχετικό συµφέρον µειοψηφίας και άλλα στοιχεία των 
ιδίων κεφαλαίων. Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στη κατάσταση λογαριασµού  
αποτελεσµάτων. Τυχόν συµµετοχή που παραµένει στην πρώην θυγατρική επιµετρείται στην εύλογη 
αξία της όταν ο έλεγχος χάνεται. 
 
Συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι οικονοµικές οντότητες επί των οποίων ο Όµιλος έχει σηµαντική επιρροή, 
αλλά όχι έλεγχο των οικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών τους.  Θεωρείται ότι υπάρχει σηµαντική 
επιρροή όταν ο Όµιλος κατέχει µεταξύ 20 και 50 τοις εκατό του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου 
µίας εταιρείας. Οι συγγενείς επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 
 
Υπόλοιπα µεταξύ εταιρειών του Οµίλου καθώς και έσοδα και έξοδα που προκύπτουν από συναλλαγές 
µεταξύ εταιρειών του Οµίλου εξαλείφονται κατά την ετοιµασία των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων.  
 
Ο Όµιλος προωθεί τη σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού (ΕΕΣ), για λόγους τιτλοποίησης περιουσιακών 
στοιχείων ούτως ώστε να πραγµατοποιήσει καθορισµένους στόχους. Οι ΕΕΣ περιλαµβάνονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου όταν η ουσία της σχέσης µεταξύ του Οµίλου και των ΕΕΣ 
υποδηλώνει ότι ελέγχονται από τον Όµιλο.  
 
Το συµφέρον µειοψηφίας αφορά το µέρος του κέρδους ή της ζηµιάς και των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων µίας θυγατρικής, που αποδίδεται στα συµµετοχικά δικαιώµατα που δεν ανήκουν άµεσα ή 
έµµεσα στον Όµιλο. Τα κέρδη ή ζηµιές που αναλογούν στο συµφέρον µειοψηφίας γνωστοποιούνται 
στην όψη της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων ως επιµερισµός του κέρδους ή της ζηµιάς της 
περιόδου/έτους. Το συµφέρον µειοψηφίας παρουσιάζεται στην όψη της κατάστασης οικονοµικής θέσης, 
εντός της καθαρής θέσης, ξεχωριστά από τα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους µετοχών της 
µητρικής εταιρείας. 
 
2.5.    Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες και συγγενείς επιχειρήσεις παρουσιάζονται στην κατάσταση 
οικονοµικής θέσης της Τράπεζας σε τιµή κόστους µείον προβλέψεις για αποµείωση, όπου αυτό ισχύει. 
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2.6. Ξένα νοµίσµατα  
 
(α) Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα 
Συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στα αντίστοιχα νοµίσµατα λειτουργίας των οντοτήτων του 
Οµίλου µε βάση τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Χρηµατικά  
 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις τα οποία εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο 
νόµισµα λειτουργίας µε βάση τη συναλλαγµατική ισοτιµία κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Τα µη 
χρηµατικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιµετρούνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόµισµα, 
µετατρέπονται στο νόµισµα λειτουργίας µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που υπήρχαν όταν 
προσδιορίστηκε η εύλογη αξία.  Οι συναλλαγµατικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα, εκτός 
από τις διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων που 
καθορίζονται ως µέσα αντιστάθµισης σε µία αντιστάθµιση της καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο 
εξωτερικό ή σε µία κατάλληλη αντιστάθµιση ταµειακών ροών, οι οποίες αναγνωρίζονται απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια. 
 
(β) ∆ραστηριότητες στο εξωτερικό 
Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις από δραστηριότητες στο εξωτερικό, περιλαµβανοµένης της 
υπεραξίας και οποιονδήποτε προσαρµογών της εύλογης αξίας οι οποίες προκύπτουν κατά την 
απόκτηση της δραστηριότητας, µετατρέπονται στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου (Ευρώ) µε βάση 
την ισοτιµία κλεισίµατος την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης. Τα έσοδα και έξοδα των 
δραστηριοτήτων εξωτερικού µετατρέπονται σε Ευρώ χρησιµοποιώντας τη µέση ισοτιµία για το έτος. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 
αναγνωρίζονται απευθείας στο αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών που περιλαµβάνεται στα ίδια 
κεφάλαια. Κατά τη διάθεση των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, το συσσωρευµένο ποσό των 
συναλλαγµατικών διαφορών που περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά τη συγκεκριµένη 
δραστηριότητα, αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα όταν αναγνωρίζεται το κέρδος ή η ζηµιά διάθεσης. 
 
2.7. Κύκλος εργασιών 
 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου περιλαµβάνει τα έσοδα από τόκους, τα έσοδα δικαιωµάτων και 
προµηθειών, τα καθαρά κέρδη ή ζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος και 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και τα άλλα έσοδα. 
 
2.8. Έσοδα και έξοδα από τόκους  
 
Τα έσοδα και έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων  
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Το πραγµατικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο το 
οποίο προεξοφλεί µε ακρίβεια µελλοντικές καταβολές τοις µετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της 
αναµενόµενης ζωής ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης στην καθαρή 
λογιστική αξία του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης.  
 
Έσοδα από τόκους αποµειωµένων χορηγήσεων πελατών, που αντιστοιχούν στο ποσό της ζηµιάς 
αποµείωσης (Σηµ. 3.1), αναστέλλονται και αναγνωρίζονται σε προσωρινό λογαριασµό αναστολής 
εσόδων και περιλαµβάνονται στις συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της αξίας των δανείων 
χορηγήσεων.  
 
2.9. Έσοδα και έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες 
 
Τα έσοδα και έξοδα από δικαιώµατα και προµήθειες αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων σύµφωνα µε την αρχή των δεδουλευµένων εσόδων και εξόδων, µε την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών.   
 
2.10. Έσοδα από µερίσµατα 
 
Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωµα είσπραξής τους από τον 
Όµιλο. 
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2.11. Έσοδα από εργασίες ενοικιαγοράς  
 
Τα έσοδα από εργασίες ενοικιαγοράς που αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων  υπολογίζονται σε συστηµατική βάση ανάλογα µε τα ποσά που καθίστανται εισπρακτέα 
έτσι ώστε η περιοδική απόδοση της υπολειποµένης επένδυσης να είναι σταθερή.  
 
Οι χρεώστες ενοικιαγοράς περιλαµβάνονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στις χορηγήσεις σε 
πελάτες µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων που αναλογούν σε µελλοντικές δόσεις. 
 
2.12. Κέρδος από πώληση ακινήτου που κατέχεται προς πώληση 
 
Το κέρδος από την πώληση ακινήτου που κατέχεται προς πώληση αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων στα «Λοιπά έσοδα», όταν γίνει αποδεκτή η παράδοση και ολοκληρωθεί η 
µεταφορά των κινδύνων και ανταµοιβών στον αγοραστή.  
 
2.13. Ωφελήµατα αφυπηρέτησης προσωπικού  
 
Ο Όµιλος συµµετέχει σε δύο σχέδια ωφελήµατος αφυπηρέτησης καθορισµένης εισφοράς.  
 
Οι όροι εργοδότησης της πλειοψηφίας του προσωπικού  του Οµίλου είναι σύµφωνοι µε τις πρόνοιες της 
Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών και της Ένωσης 
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, βάσει των οποίων ιδρύθηκε Ταµείο Προνοίας καθορισµένων 
εισφορών για τα µέλη του προσωπικού του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας το οποίο συνεχίζει να 
λειτουργεί σύµφωνα µε την Κυπριακή νοµοθεσία. Βάσει των προνοιών της Συλλογικής Σύµβασης, οι 
εισφορές εργοδότη στο Ταµείο Προνοίας, από την 1η Ιανουαρίου 2012, ανέρχονταν σε 14% του µικτού 
µισθού (βασικός συν τιµαριθµικό επίδοµα) του κάθε µέλους του προσωπικού. Μετά την υπογραφή στις 
17 Μαρτίου 2014 νέας συµφωνίας τροποποιητικής της Συλλογικής Σύµβασης, οι εισφορές εργοδότη στο 
Ταµείο Προνοίας, µε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2014, διαµορφώθηκαν σε 9% για τα έτη 2014 και 2015, 
9,5% για το 2016 και 11,5% για το 2017.  
 
Ορισµένα µέλη του προσωπικού εργοδοτούνται βάσει προσωπικών συµβάσεων εργοδότησης οι οποίες 
δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της Συλλογικής Σύµβασης. Αυτά τα µέλη του προσωπικού είναι µέλη 
ενός πολύ-επιχειρησιακού Ταµείου Προνοίας καθορισµένης εισφοράς στο οποίο ο εργοδότης εισφέρει 
9% του µικτού µισθού των συγκεκριµένων µελών του προσωπικού.   
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου αναφορικά µε τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης του προσωπικού 
περιορίζονται στην καταβολή των εισφορών στο κάθε Ταµείο Προνοίας. Οι οφειλόµενες εισφορές 
εργοδότη αναγνωρίζονται ως έξοδο προσωπικού.  
 
Προπληρωµένες εισφορές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο στον βαθµό που υπάρχει 
επιστροφή µετρητών ή µείωση στις µελλοντικές εισφορές.  
 
2.14. Φορολογία 
 
Η δαπάνη φορολογίας αφορά την τρέχουσα και την αναβαλλόµενη φορολογία. Αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχει σχέση µε στοιχεία που 
αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 
 
Η τρέχουσα φορολογία αντιπροσωπεύει το ποσό του πληρωτέου φόρου εισοδήµατος που αφορά το 
φορολογητέο κέρδος µιας περιόδου, χρησιµοποιώντας φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά 
την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, καθώς και οποιεσδήποτε προσαρµογές στη 
φορολογία πληρωτέα αναφορικά µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων ετών.  
 
Αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης και της φορολογικής 
τους βάσης. Αναγνωρίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση µόνο στον βαθµό που είναι πιθανόν 
να υπάρχουν µελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 
θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις εξετάζονται σε κάθε 
ηµεροµηνία αναφοράς και µειώνονται στο βαθµό που δε θεωρείται πιθανό ότι το σχετικό φορολογικό 
όφελος θα πραγµατοποιηθεί. 
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Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να 
εφαρµοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας 
υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές και νόµους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά 
την ηµεροµηνία αναφοράς.  
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται αν αφορούν φόρους που επιβάλλονται από 
την ίδια φορολογική αρχή νοουµένου ότι επιτρέπει τέτοιους διακανονισµούς, και ότι ο Όµιλος προτίθεται 
είτε να προβεί σε διακανονισµό του καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης 
εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση.  
 
2.15. Ειδικός φόρος 
 
Σύµφωνα µε τον «Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύµατος Νόµος 2011 έως 2015» 
επιβάλλεται ειδικός φόρος στα πιστωτικά ιδρύµατα σε τριµηνιαία βάση, µε συντελεστή 0,0375% επί των 
σχετικών καταθέσεων που κρατούνται από το κάθε πιστωτικό ίδρυµα κατά την 31η ∆εκεµβρίου, 31η 
Μαρτίου, 30η Ιουνίου και 30η Σεπτεµβρίου.  

 
Με βάση την τελευταία τροποποίηση στον προαναφερόµενο Νόµο που δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη 
Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας στις 17 ∆εκεµβρίου 2015, από την 1η Ιανουαρίου 2015 µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2021 τα 35/60 των συνολικών εσόδων που προέρχονται από την επιβολή ειδικού φόρου θα 
κατατίθενται στο Ταµείο Ανακεφαλαιοποίησης το οποίο συστάθηκε µε βάση τον Νόµο 190(Ι) 2015.  
 
2.16. Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 
(α) Αναγνώριση 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει αρχικά τις χορηγήσεις σε πελάτες, τις καταθέσεις πελατών και το δανειακό 
κεφάλαιο που εκδόθηκε κατά την ηµεροµηνία δηµιουργίας τους.  Όλα τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά κατά την ηµεροµηνία της εµπορικής 
συναλλαγής κατά την οποία ο Όµιλος καθίσταται ένας εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού 
µέσου. 
 
(β) ∆ιαγραφή 
Ο Όµιλος διαγράφει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν εκπνεύσουν τα συµβατικά 
δικαιώµατα επί των ταµειακών ροών του, ή όταν µεταβιβάζει τα συµβατικά δικαιώµατα επί των 
ταµειακών ροών του σε µία συναλλαγή στην οποία µεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη της κυριότητας του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου.  Κάθε δικαίωµα και υποχρέωση 
που δηµιουργήθηκε ή διατηρήθηκε από τον Όµιλο κατά τη µεταβίβαση αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό 
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση. 
  
Ο Όµιλος διαγράφει µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν η σχετική συµβατική υποχρέωση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
(γ) Συµψηφισµός 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το 
καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης µόνο όταν ο Όµιλος έχει νοµικό 
δικαίωµα να συµψηφίσει τα αναγνωρισµένα ποσά και προτίθεται είτε να προβεί σε διακανονισµό του 
καθαρού υπολοίπου, είτε να εισπράξει το ποσό της απαίτησης εξοφλώντας ταυτόχρονα την 
υποχρέωση. 
 
Έσοδα και έξοδα παρουσιάζονται σε καθαρή βάση µόνο όταν επιτρέπεται από τα λογιστικά πρότυπα, ή 
όταν αφορούν κέρδη και ζηµιές τα οποία προκύπτουν από µία οµάδα παρόµοιων συναλλαγών. 
 
(δ) Αρχική επιµέτρηση 
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή µία χρηµατοοικονοµική υποχρέωση επιµετρείται αρχικά 
στην εύλογη αξία συν (για ένα στοιχείο που δεν επιµετρείται µεταγενέστερα στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων) κόστη συναλλαγών που αποδίδονται άµεσα στην απόκτηση ή την έκδοσή του. 
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(ε) Επιµέτρηση σε αποσβεσµένο κόστος 
Το αποσβεσµένο κόστος ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης είναι το 
ποσό στο οποίο αρχικά επιµετρήθηκε το χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, µετά 
την αφαίρεση των αποπληρωµών κεφαλαίου, πλέον ή µείον τη συσσωρευµένη απόσβεση κάθε 
διαφοράς µεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και του καταβλητέου στη λήξη ποσού, υπολογιζόµενη µε τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και µετά την αφαίρεση τυχόν αποµείωσης.  

 
(στ) Επιµέτρηση σε εύλογη αξία 
Εύλογη αξία είναι το ποσό που θα µπορούσε να εισπραχθεί από την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή να πληρωθεί για το διακανονισµό µιας υποχρέωσης σε µία συνήθη συναλλαγή µεταξύ των 
συµµετεχόντων στην κύρια ή, εν ελλείψει αυτής, στην πιο συµφέρουσα αγορά στην οποία ο Όµιλος έχει 
πρόσβαση κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Η εύλογη αξία της υποχρέωσης αντανακλά τον κίνδυνο 
µη εξυπηρέτησής της. 
 
Ο Όµιλος επιµετρά την εύλογη αξία ενός στοιχείου χρησιµοποιώντας τις τιµές που παρουσιάζονται 
σε µία ενεργό αγορά στην περίπτωση που αυτές είναι διαθέσιµες. Μια αγορά θεωρείται ενεργός, εάν οι 
συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση παρουσιάζονται µε επαρκή συχνότητα και 
όγκο ώστε να παρέχονται τιµές σε συνεχή βάση. 
 
Αν δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργή αγορά, τότε ο Όµιλος χρησιµοποιεί τεχνικές 
αποτίµησης που µεγιστοποιούν τη χρήση των δεδοµένων που παρατηρούνται στις αγορές και 
ελαχιστοποιούν τη χρήση µη παρατηρήσιµων δεδοµένων. Η τεχνική αποτίµησης που χρησιµοποιείται 
ενσωµατώνει όλες τις κύριες παραµέτρους που οι συµµετέχοντες στην αγορά θα λάµβαναν υπόψη στην 
τιµολόγηση µίας συναλλαγής. 
 
Η καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου κατά την αρχική αναγνώριση 
είναι συνήθως η τιµή της συναλλαγής δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγµατος που καταβλήθηκε ή 
ελήφθη. Αν ο Όµιλος κρίνει ότι η εύλογη αξία κατά την αρχική αναγνώριση διαφέρει από την τιµή 
συναλλαγής και η εύλογη αξία δεν αποδεικνύεται ούτε από χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά για 
όµοια στοιχεία ενεργητικού ή παθητικού, ούτε βασίζεται σε τεχνική αποτίµησης που χρησιµοποιεί µόνο 
παρατηρήσιµα δεδοµένα των αγορών, τότε, το χρηµατοοικονοµικό µέσο αποτιµάται αρχικά στην εύλογη 
αξία, προσαρµοσµένη έτσι ώστε η διαφορά µεταξύ της εύλογης αξίας κατά την αρχική αναγνώριση και 
της τιµής της συναλλαγής να παρουσιάζεται ως αναβαλλόµενο έσοδο/έξοδο. Στη συνέχεια, η διαφορά 
αυτή αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 
µέσου, χρησιµοποιώντας κατάλληλη µεθοδολογία καταµερισµού, αλλά όχι αργότερα από όταν η 
αποτίµηση υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου από παρατηρήσιµα δεδοµένα που εξάγονται αποκλειστικά από 
τις αγορές ή η συναλλαγή έχει ολοκληρωθεί. 
 
Εάν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µια υποχρέωση που επιµετρείται στην εύλογη αξία έχει µια τιµή 
προσφοράς και µια τιµή ζήτησης, τότε ο Όµιλος επιµετρά τα περιουσιακά στοιχεία και θέσεις 
ενεργητικού στην τιµή προσφοράς και τα στοιχεία παθητικού και θέσεις παθητικού στην τιµή ζήτησης. 
 
Τα χαρτοφυλάκια των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι 
εκτεθειµένα σε κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο, τα οποία διαχειρίζεται ο Όµιλος µε βάση την 
καθαρή έκθεση είτε σε κίνδυνο αγοράς είτε σε πιστωτικό κίνδυνο, επιµετρούνται µε βάση το αντίτιµο 
που θα ληφθεί από την πώληση µίας καθαρής θέσης ενεργητικού (ή θα πληρωθεί για το διακανονισµό 
µιας καθαρής θέσης παθητικού) για κάθε συγκεκριµένη έκθεση σε κίνδυνο. Οι προσαρµογές σε επίπεδο 
χαρτοφυλακίου κατανέµονται στα συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις µε βάση το 
σχετικό κίνδυνο του κάθε µέσου στο χαρτοφυλάκιο. 
 
Η εύλογη αξία των καταθέσεων όψεως δεν είναι µικρότερη από το ποσό που είναι πληρωτέο σε πρώτη 
ζήτηση, προεξοφληµένο από την πρώτη ηµεροµηνία κατά την οποία θα µπορούσε να απαιτηθεί να 
καταβληθεί το ποσό. 
 
Ο Όµιλος αναγνωρίζει µεταφορές µεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας της εύλογης αξίας στο τέλος της 
περιόδου αναφοράς κατά την οποία συνέβη η µεταβολή. 
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(ζ) Παράγωγα 
Τα παράγωγα περιλαµβάνουν κυρίως προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος (forward contracts), 
ανταλλαγές επιτοκίων και συναλλάγµατος (interest rate and currency swaps), συµφωνίες ανταλλαγής 
κινδύνου αθέτησης (credit default swaps), συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και συµβόλαια 
δικαιωµάτων προαίρεσης (options). 
 
Τα παράγωγα αναγνωρίζονται και επιµετρούνται στην εύλογή τους αξία. Όταν η εύλογη αξία είναι 
θετική, τα παράγωγα περιλαµβάνονται στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, ενώ όταν η εύλογη αξία τους 
είναι αρνητική περιλαµβάνονται στις λοιπές υποχρεώσεις. Μεταβολές στην εύλογη αξία των 
παραγώγων αναγνωρίζονται στα καθαρά κέρδη/(ζηµιές) από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος 
και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων . 
 
(η) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Ο Όµιλος έχει διαχωρίσει τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά του στοιχεία που αποτελούνται από 
µετρητά µε Κεντρικές Τράπεζες, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, χορηγήσεις σε πελάτες, επενδύσεις σε 
χρεόγραφα και επενδύσεις σε µετοχές στις ακόλουθες τέσσερεις κατηγορίες. Η κατάταξη των 
επενδύσεων στις πιο κάτω κατηγορίες κατά την αρχική αναγνώρισή τους γίνεται µε βάση τα 
χαρακτηριστικά τους και το σκοπό απόκτησής τους. 
 
(i) ∆ιακρατούµενες µέχρι τη λήξη 
Οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις είναι µη παράγωγα περιουσιακά στοιχεία µε καθορισµένες 
ή προσδιοριστέες πληρωµές και καθορισµένη λήξη τα οποία ο Όµιλος έχει την πρόθεση και δυνατότητα 
να διακρατήσει µέχρι τη λήξη και δεν εµπίπτουν στον ορισµό των δανείων και απαιτήσεων. 
 
Μετά την αρχική επιµέτρηση, οι διακρατούµενες µέχρι τη λήξη επενδύσεις επιµετρούνται στο 
αποσβεσµένο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον προβλέψεις για αποµείωση.   
 
Πώληση ή ανακατάταξη σηµαντικού ύψους διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδύσεων που δε 
βρίσκονται κοντά στην ηµεροµηνία λήξης τους, θα έχει ως αποτέλεσµα την ανακατάταξη όλων των 
εναποµείναντων διακρατούµενων µέχρι τη λήξη επενδύσεων ως διαθέσιµες προς πώληση και ο Όµιλος 
δεν δικαιούται να κατατάσσει κανένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ως διακρατούµενο µέχρι 
τη λήξη για το τρέχον και τα επόµενα δύο οικονοµικά έτη. 
 
(ii) Στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
 
Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση: αφορούν χρηµατοοικονοµικά µέσα που 
αποκτήθηκαν ή πραγµατοποιήθηκαν κυρίως για σκοπούς πώλησης ή επαναγοράς στο εγγύς µέλλον ή 
αποτελούν µέρος χαρτοφυλακίου στοιχείων που είχαν κοινή διαχείριση και για τα οποία υπάρχουν 
τεκµηριωµένες ενδείξεις πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης κερδών. 
 
Στοιχεία που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την αρχική αναγνώριση: 
αφορούν χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που αρχικά προσδιορίζονται σε αυτή την κατηγορία όταν ο 
προσδιορισµός αυτός καταλήγει σε πιο σχετική πληροφόρηση, διότι: 
 

• απαλείφει ή µειώνει αισθητά µία ανακολουθία στην επιµέτρηση ή την αναγνώριση που θα απέρρεε 
διαφορετικά από την επιµέτρηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των 
σχετικών κερδών και ζηµιών σε διαφορετικές βάσεις, ή 
 

• µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων ή και 
των δύο τυγχάνει διαχείρισης και η απόδοσή της αξιολογείται σε επίπεδο εύλογης αξίας, σύµφωνα µε 
τεκµηριωµένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων ή επενδύσεων. Πληροφόρηση σχετικά µε την οµάδα 
παρέχεται εσωτερικά σε αυτό το επίπεδο στα βασικά διευθυντικά στελέχη του Οµίλου. 
 
Οι µεταβολές στην εύλογη αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αποτιµούνται µέσω των 
αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
(iii) ∆ιαθέσιµες προς πώληση 
Οι διαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις είναι µη-παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
που προσδιορίζονται ως διαθέσιµα προς πώληση ή που δεν κατατάσσονται σε κάποια άλλη κατηγορία  
  



 

39 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

2.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων. Οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση µπορεί να 
κρατηθούν για µια αόριστη χρονική περίοδο ή να διατεθούν για πώληση ως αποτέλεσµα µεταβολών των 
κινδύνων της αγοράς ή για σκοπούς ρευστότητας.  
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση επιµετρούνται στην εύλογη αξία 
τους. Κέρδη ή ζηµιές που προκύπτουν λόγω µεταβολής της εύλογης αξίας αναγνωρίζονται απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια, εκτός από ζηµιές αποµείωσης. Κατά τη διάθεση ή αποµείωση µίας επένδυσης το 
συσσωρευµένο κέρδος ή ζηµιά που είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται 
στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
(iv) ∆άνεια και απαιτήσεις 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που κατηγοριοποιούνται σαν δάνεια και απαιτήσεις είναι µη-
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε σταθερές ή προσδιοριστέες καταβολές που  
 
δεν έχουν χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά και τα οποία ο Όµιλος δεν σκοπεύει να πωλήσει 
άµεσα ή στο προβλεπτό µέλλον. Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες, καταθέσεις σε άλλες 
Τράπεζες και χορηγήσεις σε πελάτες κατηγοριοποιούνται κάτω από αυτή την κατηγορία. Μετά την 
αρχική τους αναγνώριση τα δάνεια και απαιτήσεις επιµετρούνται στο αποσβεσµένο κόστος µε τη 
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, µείον προβλέψεις για αποµείωση. 
 
(θ) ∆ανειακό κεφάλαιο 
Το δανειακό κεφάλαιο επιµετρείται αρχικά στην εύλογη αξία της ληφθείσας αντιπαροχής µείον το κόστος 
συναλλαγής που αποδίδεται άµεσα στην έκδοση του δανειακού κεφαλαίου. Μεταγενέστερα επιµετρείται 
στο αποσβεσµένο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, για να αποσβεστεί η διαφορά 
µεταξύ της ονοµαστικής αξίας εξαγοράς και του κόστους µέχρι την ενωρίτερη ηµεροµηνία που 
δικαιούται η Τράπεζα να εξαγοράσει το δανειακό κεφάλαιο.  
 
(ι) Μετατρέψιµα χρεόγραφα 
Κατά την έκδοση σύνθετων χρηµατοοικονοµικών µέσων τα οποία περιέχουν στοιχεία υποχρέωσης 
καθώς και στοιχεία ιδίων κεφαλαίων, αυτά κατατάσσονται ξεχωριστά ως χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις και ίδια κεφάλαια αντίστοιχα. Όταν η αρχική λογιστική αξία ενός σύνθετου 
χρηµατοοικονοµικού µέσου κατανέµεται στα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και της υποχρέωσης του, η 
υπολειµµατική αξία εκχωρείται στο στοιχείο των ιδίων κεφαλαίων µετά την αφαίρεση από την εύλογη 
αξία του µέσου ως σύνολο, του ποσού που προσδιορίστηκε ιδιαιτέρως για το στοιχείο της υποχρέωσης. 
Κατά την αρχική αναγνώριση, η εύλογη αξία του στοιχείου της υποχρέωσης είναι η παρούσα αξία της 
συµβατικά οριζόµενης σειράς µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφληµένων µε επιτόκιο που 
εφαρµόζεται από την αγορά κατά το χρόνο εκείνο σε χρηµατοοικονοµικά µέσα συγκρίσιµης πιστωτικής 
υπόστασης και τα οποία παρέχουν στην ουσία τις ίδιες ταµειακές ροές, µε τους ίδιους όρους, αλλά 
χωρίς το δικαίωµα µετατροπής.  
 
Κατά την αρχική αναγνώριση των συνθετικών στοιχείων του χρηµατοοικονοµικού µέσου, δεν προκύπτει 
κέρδος ή ζηµιά. Μεταγενέστερα, το στοιχείο της υποχρέωσης επιµετρείται στο αποσβεσµένο κόστος µε 
τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, για να αποσβεστεί η διαφορά µεταξύ της ονοµαστικής αξίας και 
της λογιστικής αξίας κατά την αρχική αναγνώριση, µέχρι να διακανονιστεί κατά τη µετατροπή ή την 
αποπληρωµή της. Η λογιστική αξία του στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων δεν αναπροσαρµόζεται. 
 
(κ)    Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ΜΑΚ) 
Τα ΜΑΚ είναι αόριστης διάρκειας χρηµατοοικονοµικά µέσα που εκδόθηκαν από την Τράπεζα. ∆εν έχουν 
ηµεροµηνία λήξης και µπορούν να µετατραπούν σε µετοχές κατ’ επιλογή του κατόχου κατά τις 
περιόδους µετατροπής. Η Τράπεζα µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να ακυρώσει την πληρωµή 
µέρους ή όλου του τόκου σε µη σωρευτική βάση, σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει απαραίτητο ή επιθυµητό 
και για οποιονδήποτε λόγο, για απεριόριστο χρονικό διάστηµα και χωρίς αυτό να επιφέρει οποιοδήποτε 
περιορισµό στην Τράπεζα.  
 
Τηρουµένων των προνοιών του σχετικού Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013, η 
Τράπεζα έχει το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποφασίσει να εξαγοράσει, στο άρτιο 
περιλαµβανοµένων των δεδουλευµένων τόκων, εξαιρουµένων οποιωνδήποτε τόκων που ακυρώθηκαν, 
το σύνολο ή µέρος των ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2.  Σε περίπτωση εξαγοράς µέρους των ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2, 
η εξαγορά θα γίνει για όλους τους κατόχους ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2 κατ’ αναλογία των ΜΑΚ 1 ή/και ΜΑΚ 2 
που κατέχουν. 
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Τα ΜΑΚ µετατρέπονται υποχρεωτικά και αµετάκλητα σε νέες µετοχές της Τράπεζας όταν ενεργοποιηθεί 
οποιοδήποτε «Γεγονός Ενεργοποίησης Μηχανισµού Υποχρεωτικής Μετατροπής», όπως αυτά ορίζονται 
στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013.  
 
(λ) Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών 
Μετά την αρχική αναγνώριση, οι καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών επιµετρούνται στο 
αποσβεσµένο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, εκτός από ορισµένες καταθέσεις που 
συνδέονται µε παράγωγα και τις οποίες ο Όµιλος επέλεξε να κατηγοριοποιήσει στην κατηγορία 
‘χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων’, για τις οποίες τυχόν 
µεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
2.17. Αποµείωση 
 
(α) Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Σε κάθε ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης ο Όµιλος προβαίνει σε αξιολόγηση εάν 
υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά του στοιχεία, εκτός από 
στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, έχουν υποστεί αποµείωση αξίας.   
 
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχουν υποστεί αποµείωση αξίας όταν υπάρχει 
αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης αξίας ως αποτέλεσµα ενός ζηµιογόνου γεγονότος το οποίο συνέβηκε 
µετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου και έχει επίδραση που µπορεί να εκτιµηθεί 
αξιόπιστα στις εκτιµηµένες µελλοντικές ταµειακές ροές του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου. 
 
Αντικειµενικές ενδείξεις ότι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί αποµείωση αξίας 
περιλαµβάνουν την αθέτηση όρων του δανείου από πελάτες, την επαναδιαπραγµάτευση ενός δανείου 
µε βάση όρους τους οποίους ο Όµιλος δεν θα εξέταζε σε διαφορετική περίπτωση, ενδείξεις ότι ο 
πελάτης ή ο εκδότης θα πτωχεύσει, την εξαφάνιση ενεργούς αγοράς για το στοιχείο, ή άλλα 
παρατηρήσιµα στοιχεία σε σχέση µε µια οµάδα χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων όπως 
δυσµενείς µεταβολές στην κατάσταση πληρωµών των οφειλετών ή εκδοτών της οµάδας, ή οικονοµικές 
συνθήκες που συσχετίζονται µε τις πιο πάνω αθετήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων της οµάδας.  
Επιπρόσθετα, για µία επένδυση σε µετοχές, µια σηµαντική ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας 
τους κάτω του κόστους επίσης αποτελεί αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης αξίας.  
 
(i) Χορηγήσεις σε πελάτες 
Ο Όµιλος  εξετάζει  εάν  υπάρχουν  βάσιµες  ενδείξεις  για  πιθανές  ζηµιές  στο  χαρτοφυλάκιο  
χορηγήσεων σε πελάτες που προέκυψαν από γεγονότα του παρελθόντος, σε ατοµική και συλλογική 
βάση. Χορηγήσεις που από µόνες τους θεωρούνται σηµαντικές εξετάζονται για αποµείωση σε ατοµική 
βάση. Χορηγήσεις µικρότερης αξίας εξετάζονται και εκτιµώνται συλλογικά για ζηµιές αποµείωσης. 
Χορηγήσεις οι οποίες εξετάστηκαν µεµονωµένα και δεν παρουσίασαν αποµείωση, εξετάζονται σε 
συλλογική βάση για ζηµιές που έχουν επισυµβεί αλλά δεν έχουν γνωστοποιηθεί (incurred but not 
reported-IBNR). Οι χορηγήσεις αυτές ταξινοµούνται σε οµάδες µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού 
κινδύνου οι οποίες αξιολογούνται για ύπαρξη αποµείωσης. Η πρόβλεψη για αποµείωση στις διάφορες 
οµάδες γίνεται σε συλλογικό επίπεδο. Ο υπολογισµός της ζηµιάς αποµείωσης σε συλλογικό επίπεδο 
γίνεται µε βάση την εκτίµηση του Οµίλου σε ότι αφορά την ιστορική εµπειρία ζηµιών που 
παρουσιάστηκαν από τις οµάδες µε παρόµοια χαρακτηριστικά κινδύνων.   
 
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης για χορηγήσεις σε πελάτες υπολογίζεται  ως  η  διαφορά  µεταξύ  της 
λογιστικής αξίας της απαίτησης και της παρούσας αξίας των εκτιµηµένων µελλοντικών ταµειακών ροών 
προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του δανείου. Οι ζηµιές αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων και αντικατοπτρίζονται σε λογαριασµό ζηµιών αποµείωσης 
της αξίας των χορηγήσεων όπως αναφέρεται στην Σηµείωση 3.1. 
 
Αν µετά την ηµεροµηνία αναγνώρισης της ζηµιάς αποµείωσης λάβουν χώρα γεγονότα που οδηγούν σε 
µείωση των ήδη αναγνωρισθέντων ποσών αποµείωσης ή εισπραχθούν ποσά από διαγραφέντες 
χορηγήσεις, η µείωση στη ζηµιά αποµείωσης αναστρέφεται µέσω της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
(ii) Επενδύσεις που ταξινοµήθηκαν ως διακρατούµενες µέχρι τη λήξη και ως δάνεια και απαιτήσεις 
Αν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι επενδύσεις που ταξινοµήθηκαν ως διακρατούµενες µέχρι τη λήξη 
και ως δάνεια και απαιτήσεις, οι οποίες τηρούνται λογιστικά στο αποσβεσµένο κόστος, έχουν υποστεί  
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ζηµιά αποµείωσης, το ποσό της ζηµιάς επιµετρείται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της 
επένδυσης και της παρούσας αξίας των εκτιµηµένων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε 
το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο της επένδυσης. Το ποσό της ζηµιάς αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων και µειώνεται η λογιστική αξία των επενδύσεων. 
 
Για επενδύσεις σε χρεόγραφα κύρια ένδειξη αποµείωσης της αξίας τους, αποτελεί η υποβάθµιση της 
πιστοληπτικής διαβάθµισης του εκδότη.  
 
Σε περίπτωση που σε µεταγενέστερη περίοδο, το ύψος της ζηµιάς αποµείωσης µειώνεται και η µείωση 
σχετίζεται αντικειµενικά µε γεγονός που συνέβηκε µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, η ζηµιά 
αποµείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουµένως αναστρέφεται µέσω της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
(iii) Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση 
Όταν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις ότι µια επένδυση διαθέσιµη προς πώληση έχει υποστεί 
αποµείωση αξίας, η συσσωρευµένη ζηµιά που είχε αναγνωριστεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια 
αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Το 
ποσό της ζηµιάς που αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους κτήσης (µετά την αφαίρεση αποπληρωµών 
κεφαλαίου και αποσβέσεων) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον ζηµιές αποµείωσης που είχαν 
αναγνωριστεί προηγουµένως στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για την εν λόγω επένδυση. 
 
Για επενδύσεις σε χρεόγραφα, κύρια ένδειξη αποµείωσης της αξίας τους αποτελεί η υποβάθµιση της 
πιστοληπτικής διαβάθµισης του εκδότη. Για επενδύσεις σε µετοχές κύρια ένδειξη αποµείωσης της αξίας 
τους, αποτελεί η σηµαντική ή η παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας τους κάτω του κόστους. Σε 
γενικές γραµµές ο Όµιλος θεωρεί ότι µια µείωση του 20% κάτω του κόστους είναι σηµαντική και µια 
περίοδος εννέα µηνών είναι παρατεταµένη. Ωστόσο σε ειδικές περιπτώσεις µια µικρότερη µείωση ή µια 
µικρότερη περίοδος µπορεί να είναι αντικειµενική ένδειξη αποµείωσης της αξίας. 
 
Σε περίπτωση που σε µεταγενέστερη περίοδο, αυξάνεται η εύλογη αξία µίας αποµειωµένης επένδυσης 
σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση και η αύξηση σχετίζεται αντικειµενικά µε γεγονός που συνέβηκε 
µετά την αναγνώριση της αποµείωσης, η ζηµιά αποµείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουµένως 
αναστρέφεται µέσω της κατάστασης λογαριασµού αποτελεσµάτων. Οι ζηµιές αποµείωσης που 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για αποµειωµένες επενδύσεις σε 
µετοχές διαθέσιµες προς πώληση δεν αναστρέφονται µέσω της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων αλλά παρουσιάζονται στα ίδια κεφάλαια.  
 
(β) Μη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Η λογιστική αξία των µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου εξετάζεται σε κάθε 
ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης για να εξακριβωθεί κατά πόσο υπάρχει ένδειξη 
αποµείωσης στην αξία τους. Αν υπάρχει τέτοια ένδειξη ο Όµιλος εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό των εν 
λόγω περιουσιακών στοιχείων. 
 
Αναγνωρίζεται ζηµιά αποµείωσης όταν το ανακτήσιµο ποσό είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών. Οι ζηµιές αποµείωσης 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου ή µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών είναι το 
µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εύλογης αξίας αποµειωµένης κατά το κόστος πώλησης και της αξίας λόγω 
χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Για τον υπολογισµό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται µια εκτίµηση 
των µελλοντικών ταµειακών ροών οι οποίες προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας 
ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη 
διαχρονική αξία του χρήµατος και τους κινδύνους συναφείς µε το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Η ζηµιά από αποµείωση λογιστικής υπεραξίας δεν είναι αναστρέψιµη. Για άλλα µη χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία, η ζηµιά από αποµείωση είναι αναστρέψιµη µόνο στο βαθµό που η λογιστική αξία 
δεν υπερβαίνει την καθαρή λογιστική αξία που θα είχε το µη χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 
εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζηµιά για αποµείωση. 
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2.18. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 
 
Ιδιόκτητα ακίνητα είναι ακίνητα που κατέχονται από τον Όµιλο για χρήση στην παροχή υπηρεσιών ή για 
διοικητικούς σκοπούς. Η κατάταξη των ακινήτων εξετάζεται σε συστηµατική βάση και αναθεωρείται όταν 
υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές στη χρήση τους. Τα ιδιόκτητα ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 
και µεταγενέστερα επιµετρούνται στην εύλογη αξία µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και ζηµιές 
αποµειώσης. Η εύλογη αξία προσδιορίζεται από εκτιµήσεις επαγγελµατιών εκτιµητών που βασίζονται σε 
ενδείξεις της αγοράς και η εκτίµηση γίνεται σε τακτά διαστήµατα µεταξύ τριών µε πέντε χρόνια. Οι 
εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός επιµετρούνται στο κόστος, µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και 
ζηµιές αποµείωσης. 
 
Το κόστος περιλαµβάνει κάθε έξοδο που αφορά άµεσα την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.  
 
Οι αποσβέσεις για τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµό αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα µε βάση 
τη µέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους. Η γη δεν 
αποσβένεται. 
 
Τα ποσοστά αποσβέσεων που χρησιµοποιούνται είναι:  
Κτήρια 2% 
Βελτιώσεις και διαρρυθµίσεις µισθωµένων κτηρίων 20% 
Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 10% µέχρι 25% 
 
Οι µέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιµες ζωές και οι υπολειµµατικές αξίες αναθεωρούνται στη λήξη κάθε 
οικονοµικού έτους. 
 
Τα κέρδη και ζηµιές κατά τη διάθεση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισµού, τα οποία 
προσδιορίζονται ως η διαφορά µεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου, περιλαµβάνονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν το 
στοιχείο αποαναγνωρίζεται.  
 
2.19. Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων 
 
Το πλεόνασµα από επανεκτίµηση γης και κτηρίων πιστώνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης 
ακινήτων το οποίο συµπεριλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια. Σε περίπτωση που µετά από επανεκτίµηση η 
επιβάρυνση για αποσβέσεις αυξάνεται, τότε ποσό ίσο µε την αύξηση αυτή (µετά από αφαίρεση για 
αναβαλλόµενη φορολογία) µεταφέρεται κάθε χρόνο από το αποθεµατικό επανεκτίµησης στο 
αποθεµατικό προσόδου. Κατά τη διάθεση επανεκτιµηµένων ακινήτων το σχετικό συσσωρευµένο 
πλεόνασµα που περιλαµβάνεται στο αποθεµατικό επανεκτίµησης µεταφέρεται επίσης στο αποθεµατικό 
προσόδου. 
 
2.20. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογιστική υπεραξία 
Η λογιστική υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά µεταξύ του τιµήµατος αγοράς και του µεριδίου του 
Οµίλου επί της καθαρής εύλογης αξίας των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και 
ενδεχόµενων υποχρεώσεων των εξαγοραζόµενων εταιρειών κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς. Τυχόν 
αρνητική διαφορά (αρνητική υπεραξία) αναγνωρίζεται απευθείας στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση, η λογιστική υπεραξία επιµετρείται στο κόστος µείον συσσωρευµένες 
ζηµιές αποµείωσης. Η λογιστική αξία της υπεραξίας αναθεωρείται για τυχόν αποµείωση τουλάχιστον σε 
ετήσια βάση.  
 
 
Παρούσα αξία εξαγοράς χαρτοφυλακίων σε ισχύ (PVIFs)  
Η παρούσα αξία εξαγοράς χαρτοφυλακίων σε ισχύ αντιπροσωπεύει χαρτοφυλάκια πρακτόρων που 
αποκτούνται ξεχωριστά. Η παρούσα αξία αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος. Μετά την αρχική 
αναγνώριση, το άυλο περιουσιακό στοιχείο επιµετρείται στο κόστος µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις 
και συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Το άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιµης ζωής των συµβολαίων σε ισχύ που εξαγοράστηκαν, κατά την διάρκεια της οποίας  
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αναµένονται µελλοντικά ασφάλιστρα, η οποία καθορίζεται τυπικά στα 4 χρόνια, και αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων. Κάθε χρόνο και όταν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί 
να αποµειωθεί, η παρούσα αξία εξαγοράς χαρτοφυλακίων σε ισχύ εξετάζεται για αποµείωση. Όταν το 
ανακτήσιµο ποσό είναι µικρότερο από την λογιστική αξία, τότε αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων ζηµιά αποµείωσης. Η παρούσα αξία εξαγοράς χαρτοφυλακίων 
αποαναγνωρίζεται όταν τα σχετικά συµβόλαια διευθετούνται ή πωλούνται.      
 
Λογισµικά προγράµµατα 
Τα λογισµικά προγράµµατα επιµετρούνται στο κόστος µείον συσσωρευµένη χρεόλυση και 
συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης. Η χρεόλυση αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µε βάση τη µέθοδο της σταθερής χρεόλυσης κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης 
ωφέλιµης ζωής των προγραµµάτων, που υπολογίζεται στα πέντε έτη.  
 
2.21. Μετρητά και αντίστοιχα µετρητών 

 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά και αδέσµευτες καταθέσεις σε Κεντρικές 
Τράπεζες, επενδύσεις σε χρεόγραφα, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, καθώς και συµφωνίες 
επαναγοράς, η λήξη των οποίων δεν υπερβαίνει τους τρεις µήνες από την ηµεροµηνία απόκτησής τους. 
 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης στο 
αποσβεσµένο κόστος. 
 
2.22. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 
 
Η διαφορά µεταξύ της τιµής έκδοσης του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής του αξίας 
αναγνωρίζεται στο αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο.  
 
Έξοδα που συνδέονται άµεσα µε την αύξηση εγκεκριµένου κεφαλαίου και έκδοση µετοχικού κεφαλαίου 
αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια τη χρονιά που πραγµατοποιούνται. 
 
2.23. Αποθεµατικό ιδίων µετοχών 
 
Οι µετοχές της Τράπεζας που κατέχονται από θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου, αφαιρούνται από τα ίδια 
κεφάλαια κατά την αγορά. Όταν ίδιες µετοχές πωλούνται η επανεκδίδονται µεταγενέστερα, δεν 
αναγνωρίζεται οποιοδήποτε κέρδος η ζηµιά στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων. 
 
2.24. Παράγωγα και λογιστική αντιστάθµισης κινδύνων (hedge accounting) 
 
Ο Όµιλος προσδιορίζει ορισµένα παράγωγα τα οποία κατέχονται για σκοπούς διαχείρισης κινδύνων ως 
µέσα αντιστάθµισης (hedging instruments) σε κατάλληλες σχέσεις αντιστάθµισης. Οι σχέσεις 
αντιστάθµισης κατηγοριοποιούνται ως αντισταθµίσεις της εύλογης αξίας (fair value hedges) ή 
αντισταθµίσεις ταµειακών ροών (cash flow hedges). Μία σχέση αντιστάθµισης υπάγεται στις διατάξεις 
της λογιστικής αντιστάθµισης (hedge accounting) υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι 
όροι: 
 
(α) Ύπαρξη επίσηµων εγγράφων που να περιγράφουν το παράγωγο και τους στόχους του, καθώς 
και το συγκεκριµένο στοιχείο για το οποίο γίνεται η αντιστάθµιση κινδύνου. 

 
(β) Ύπαρξη τεκµηριωµένης στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου σύµφωνα µε την οποία αναµένεται η 
αντιστάθµιση να είναι άκρως αποτελεσµατική ως προς το συµψηφισµό των µεταβολών της εύλογης 
αξίας ή των ταµειακών ροών που αποδίδονται στον αντισταθµισµένο κίνδυνο για όλες τις περιόδους 
αναφοράς για τις οποίες έχει προσδιοριστεί. 

 
(γ) ∆ιατήρηση αξιόπιστων συστηµάτων παρακολούθησης και επιβεβαίωσης της συνεχούς υψηλής 
αποτελεσµατικότητας του αντισταθµιστικού παραγώγου. 
 
Για αντισταθµίσεις κινδύνων αλλαγών στην εύλογη αξία (fair value hedges), οι µεταβολές στην εύλογη 
αξία των παραγώγων αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, µαζί µε τις 
µεταβολές στην αξία του συγκεκριµένου στοιχείου για το οποίο αντισταθµίζεται ο κίνδυνος. 
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Για αντισταθµίσεις κινδύνων αλλαγών στις ταµειακές ροές (cash flow hedges), το µέρος της µεταβολής 
στην εύλογη αξία του παραγώγου που τεκµηριώνεται ως αποτελεσµατική αντιστάθµιση αναγνωρίζεται 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Το ποσό που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια µεταφέρεται στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στην ίδια περίοδο κατά την οποία οι αντισταθµισµένες 
ταµειακές ροές επηρεάζουν τα αποτελέσµατα στην ίδια γραµµή της κατάστασης λογαριασµού 
αποτελεσµάτων µε το αντισταθµισµένο στοιχείο. Το αναποτελεσµατικό µέρος της µεταβολής στην 
εύλογη αξία του παραγώγου αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
Σε περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις εφαρµογής της αντισταθµιστικής λογιστικής 
γίνονται οι ανάλογες διορθωτικές εγγραφές και τερµατίζεται η χρήση της λογιστικής αντιστάθµισης. 
 
Για τα υπόλοιπα παράγωγα για τα οποία είτε δεν πληρούνται οι όροι για να εφαρµοστεί η λογιστική 
αντιστάθµισης είτε χρησιµοποιούνται για εµπορία, εφαρµόζονται οι λογιστικές πολιτικές για στοιχεία 
προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση. 
 
Αρκετά από τα παράγωγα έχουν αποκτηθεί µε σκοπό την αντιστάθµιση επιτοκιακών ή 
συναλλαγµατικών κινδύνων.  
 
Ορισµένες συναλλαγές παραγώγων, παρόλο που παρέχουν οικονοµικές αντισταθµίσεις στη διαχείριση 
ρίσκου, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρµογής της λογιστικής αντιστάθµισης. Αυτά τα παράγωγα 
περιλαµβάνονται στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις και οποιεσδήποτε µεταβολές στην 
εύλογή τους αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για το έτος.  
 
Σε αυτά περιλαµβάνονται και παράγωγα τα οποία χρησιµοποιούνται για συµψηφισµό επιτοκιακών ή 
άλλων κινδύνων, σε σχέση µε άλλα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις τα οποία επιλεκτικά 
προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων και για τα οποία η λογιστική 
αντιστάθµισης κινδύνων δε µπορεί να εφαρµοστεί. 
 
Ο Όµιλος αντισταθµίζει επίσης το συναλλαγµατικό κίνδυνο που προκύπτει από τη µετατροπή σε Ευρώ 
της καθαρής θέσης θυγατρικών εταιρειών του εξωτερικού µε τη διατήρηση ανοικτής συναλλαγµατικής 
θέσης. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή της ανοικτής 
συναλλαγµατικής θέσης αναγνωρίζονται στο αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών. 
 
2.25. Συµφωνίες επαναγοράς 
 
Οι συµφωνίες επαναγοράς αφορούν συµφωνίες µε Κεντρικές Τράπεζες. Τα ποσά που εισπράττονται µε 
βάση τις συµφωνίες, συµπεριλαµβανοµένων των δεδουλευµένων τόκων, αναγνωρίζονται ως 
υποχρεώσεις στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Τα σχετικά χρεόγραφα που πωλούνται για να 
επαναγοραστούν σε µελλοντική ηµεροµηνία δε διαγράφονται από την κατάσταση οικονοµικής θέσης.  Η 
διαφορά µεταξύ της τιµής πώλησης και της τιµής επαναγοράς αναγνωρίζεται στα έξοδα από τόκους 
κατά τη διάρκεια της συµφωνίας χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. 
 
2.26. Οικονοµικές πληροφορίες κατά τοµέα 
  
Οι λειτουργικοί τοµείς παρουσιάζονται σύµφωνα µε την εσωτερική πληροφόρηση που παρέχεται στον 
επικεφαλή λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων. Ο επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων είναι 
το άτοµο ή η οµάδα ατόµων που έχει ευθύνη για τη διάθεση πόρων και την εκτίµηση της απόδοσης των 
λειτουργικών τοµέων του Οµίλου.  
 
Για διοικητικούς σκοπούς, κατά το 2016 ο Όµιλος ήταν οργανωµένος σε δύο λειτουργικούς τοµείς: 
(i) Τοµέας τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και (ii) Τοµέας ασφαλιστικών υπηρεσιών.  
 
Η ∆εύθυνση παρακολουθεί τα αποτελέσµατα των λειτουργικών τοµέων του Οµίλου ξεχωριστά για 
σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στους τοµείς και την εκτίµηση της 
απόδοσής τους. Η απόδοση των τοµέων αξιολογείται µε βάση το λειτουργικό κέρδος πριν τη φορολογία 
το οποίο επιµετρείται όπως και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Οι τιµές εσωτερικής µεταβίβασης µεταξύ των τοµέων καθορίζονται σε καθαρά εµπορική βάση όπως και 
για συναλλαγές µε τρίτα µέρη. Τα υπόλοιπα και οι συναλλαγές µεταξύ τοµέων απαλείφονται κατά την 
ενοποίηση. 
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2.27. Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση 
 
Ο Όµιλος κατηγοριοποιεί µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση εάν η 
λογιστική τους αξία θα ανακτηθεί κυρίως µέσω µιας συναλλαγής πώλησης και όχι από την συνεχόµενη 
χρήση. Η προϋπόθεση αυτή θεωρείται ότι πληρείται µόνο όταν η πώληση είναι πολύ πιθανή και το 
περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιµο για άµεση πώληση στην παρούσα κατάστασή του. Η ∆ιεύθυνση 
πρέπει να δεσµευτεί για την πώληση, η οποία θα πρέπει να αναµένεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για 
αναγνώριση ως ολοκληρωµένη πώληση εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία της κατηγοριοποίησης. 
Όταν η Τράπεζα έχει δεσµευτεί στο σχέδιο πώλησης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου µιας 
θυγατρικής, το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της θυγατρικής κατατάσσονται ως κατεχόµενα 
προς πώληση, ανεξάρτητα από το εάν διατηρείται µη-ελέγχουσα συµµετοχή στην πρώην θυγατρική 
µετά την πώληση. Τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα 
προς πώληση αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας µείον 
κόστος πώλησης. Οι ζηµιές αποµείωσης κατά την αρχική κατάταξη και τα κέρδη ή ζηµιές από 
µεταγενέστερες αποτιµήσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Κέρδος 
αναγνωρίζεται µόνο στο βαθµό που δεν ξεπερνά τις συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης που έχουν ήδη 
αναγνωριστεί. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση δεν 
αποσβένονται από τη στιγµή που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία αυτή. 
 
2.28. Προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα και/ή 
απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
Προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα και/η απαιτήσεις ή υπό 
διαιτησία διαφορές αναγνωρίζονται όταν: 
(α) ο Όµιλος έχει παρούσα δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του 
παρελθόντος, 
(β) πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη για 
διακανονισµό της δέσµευσης και 
(γ) µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση για το ποσό της δέσµευσης. 
 
Tο ποσό που αναγνωρίζεται ως πρόβλεψη είναι η καλύτερη δυνατή εκτίµηση της δαπάνης που 
απαιτείται για τη διευθέτηση της παρούσας υποχρέωσης κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς, 
λαµβάνοντας υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τα γεγονότα και τις 
καταστάσεις της κάθε επίδικης ή υπό διαιτησία διαφοράς. Όταν µια ξεχωριστή υποχρέωση επιµετρείται, 
η πιο πιθανή κατάληξη µπορεί να θεωρηθεί η καλύτερη εκτίµηση της υποχρέωσης. 
 
Όταν µια πρόβλεψη σε ατοµική βάση είναι σηµαντική, αναφέρεται ότι έγινε πρόβλεψη και καθορίζεται το 
ποσό, εκτός στο βαθµό που κάτι τέτοιο θα ήταν σοβαρά επιζήµιο. Η αναγνώριση οποιασδήποτε 
πρόβλεψης δεν καθιστά παραδοχή αδικοπραγίας ή νοµικής υποχρέωσης. 
 
Όπου η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η 
παρούσα αξία των εκτιµηµένων  µελλοντικών δαπανών που αναµένεται να απαιτηθούν για το 
διακανονισµό της υποχρέωσης. 
 
Όταν είναι δυνατό ότι θα απαιτηθεί µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη, 
γνωστοποιείται µια ενδεχόµενη υποχρέωση, εκτός και αν το ενδεχόµενο να απαιτηθεί µια εκροή πόρων 
που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη είναι αποµακρυσµένο. 
 
2.29.  Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από ανειληµµένες  
υποχρεώσεις και εγγυήσεις 

 
O Όµιλος αναλαµβάνει διάφορες ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις. Αυτές περιλαµβάνουν 
αποδοχές και εγγυήσεις εξ’ αποδοχών, εγγυητικές, όρια δανείων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν 
ακόµη χρησιµοποιηθεί, και άλλες ανειληµµένες υποχρεώσεις. Παρόλο που αυτές οι υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης, εκθέτουν τον Όµιλο σε πιστωτικό 
κίνδυνο. Για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου υπολογίζεται πρόβλεψη και αναγνωρίζεται στις λοιπές 
υποχρεώσεις στην ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης µε αντίστοιχη χρέωση  στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στις “Ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου”. 
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2.   ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (συνέχεια) 
 
2.30. Μη συνεχιζόµενες δραστηριότητες 
 
Ο Όµιλος παρουσιάζει τις µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες σε ξεχωριστή γραµµή στην ενοποιηµένη 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων εάν µία οντότητα ή µέρος της οντότητας έχει εκποιηθεί ή 
κατηγοριοποιήθηκε ως κατεχόµενη προς πώληση και α) αντιπροσωπεύει ένα ξεχωριστό κύριο τοµέα 
εργασιών ή γεωγραφική περιοχή εργασιών, β) αποτελεί µέρος ενός αυτόνοµου σχεδίου για τη διάθεση 
ξεχωριστού σηµαντικού τοµέα εργασιών ή γεωγραφικής περιοχής εργασιών ή γ) αποτελεί θυγατρική 
εταιρεία που εξαγοράστηκε αποκλειστικά µε σκοπό να πωληθεί. Τα καθαρά κέρδη από µη 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες περιλαµβάνουν τα καθαρά λειτουργικά κέρδη πριν τη φορολογία από µη 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (περιλαµβανοµένου των καθαρών κερδών ή ζηµιών από την πώληση 
πριν τη φορολογία) και της φορολογίας που προκύπτει από τις µη συνεχιζόµενες δραστηριότητες. 
 
Όταν η Τράπεζα έχει δεσµευτεί σε σχεδίο πώλησης το οποίο συνεπάγεται απώλεια ελέγχου µιας 
θυγατρικής εταιρείας, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής 
εταιρείας κατηγοριοποιούνται ως περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση, ανεξάρτητα εάν 
διατηρείται µη-ελέγχουσα συµµετοχή στην πρώην θυγατρική εταιρεία µετά την πώληση. 
 
2.31. Αποθέµατα ακινήτων προς πώληση 
 
Ο Όµιλος ταξινοµεί περιουσιακά στοιχεία ως αποθέµατα ακινήτων προς πώληση εάν η λογιστική αξία 
τους θα ανακτηθεί κυρίως µέσω µιας συναλλαγής πώλησης και όχι από την συνεχόµενη χρήση. Η 
κατηγορία αυτή περιλαµβάνει, ακίνητα που αποκτούνται στα πλαίσια διευθέτησης χρέους καθώς και 
ιδιόκτητα ακίνητα τα οποία ο Όµιλος πλέον δεν χρησιµοποίει και προτίθεται να πωλήσει.  
 
Ο Όµιλος, µέσα στα πλαίσια των συνήθων εργασιών του, ανακτά ακίνητα µέσω διευθέτησης χρέους 
και/ή µέσω εκποιήσεων. Τα ακίνητα αυτά κατέχονται είτε άµεσα είτε µέσω εταιρειών που έχουν 
συσταθεί και ελέγχονται από τον Όµιλο (Εταιρείες Ειδικού Σκοπού «ΕΕΣ», έµµεση κατοχή), για 
αποτελεσµατικότερη ρευστοποίηση. Η ΕΕΣ µπορεί να είναι είτε «ιδιοκτήτης ενός ακινήτου» είτε 
«ιδιοκτήτης πολλών ακινήτων». 
 
Τα αποθέµατα ακίνητων προς πώληση αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης και 
συµπεριλαµβάνονται στα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, αποδίδοντας την ουσία αυτών των συναλλαγών. 
Η αρχική επιµέτρηση των ακινήτων που έχουν αποκτηθεί, βασίζεται στη λογιστική αξία των δανείων 
που έχουν διευθετηθεί. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέµατα ακινήτων προς πώληση 
επιµετρούνται στο χαµηλότερο του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας (NRV).  
Οποιαδήποτε διαγραφή στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία θα πρέπει να αναγνωριστεί ως έξοδο στην 
περίοδο όπου προκύπτει η διαγραφή. Οποιοσδήποτε αντιλογισµός αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων την περίοδο που πραγµατοποιείται. 
 
Κέρδος ή ζηµιά από διάθεση αποθεµάτων ακίνητων προς πώληση, προσδιορίζεται ως η διαφορά 
µεταξύ του καθαρού ποσού της πώλησης και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων όταν το στοιχείο πωλείται. 
 
2.32. Συγκριτικά ποσά 
 
Τα συγκριτικά ποσά που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις αναπροσαρµόζονται, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, για να συνάδουν µε τις αλλαγές στην παρουσίαση του τρέχοντος έτους. 
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3. ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 
 
Η ετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων απαιτεί από τη ∆ιεύθυνση να προβαίνει σε κρίσεις, 
εκτιµήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών και τα υπό 
αναφορά ποσά των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιµήσεις και οι 
παραδοχές στις οποίες στηρίζονται, βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε διάφορους άλλους 
παράγοντες οι οποίοι  θεωρείται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις και τα αποτελέσµατα των οποίων 
διαµορφώνουν τη βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων που δεν είναι άµεσα εµφανείς από άλλες πηγές. Ως εκ τούτου, 
εµπεριέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που σχετίζονται µε γεγονότα και εξαρτώνται από τις συνθήκες 
που θα συµβούν στο µέλλον. Τα πραγµατικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις 
εκτιµήσεις. 
 
Οι εκτιµήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε 
λογιστικές εκτιµήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίµηση αναθεωρείται αν η 
αναθεώρηση επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και µελλοντικές 
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα περίοδο όσο και µελλοντικές περιόδους. 
 
Οι λογιστικές πολιτικές οι οποίες θεωρούνται κρίσιµες όσον αφορά την επίδραση που µπορούν να 
έχουν στα αποτελέσµατα και την οικονοµική θέση του Οµίλου και οι οποίες εµπεριέχουν σηµαντικές 
εκτιµήσεις και κρίσεις παρατίθενται πιο κάτω:  
 
3.1.  Πρόβλεψη για αποµείωση αξίας χορηγήσεων σε πελάτες 
 
Ο Όµιλος προβαίνει σε εξέταση της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες για να αξιολογήσει εάν 
χρειάζεται να καταχωρηθεί ζηµιά αποµείωσης η οποία αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων και στο αποθεµατικό ζηµιών αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων.  
 
Ο Όµιλος εξετάζει εάν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις για αποµείωση στο χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων 
σε πελάτες σε ατοµική και συλλογική βάση.  
 
Ενδεικτικά τα ακόλουθα γεγονότα δύναται να θεωρηθούν από τον Όµιλο ως ένδειξη αποµείωσης. 
Νοείται ότι ένα γεγονός από µόνο του ενδέχεται να µην αποτελεί ένδειξη αποµείωσης και η απουσία 
συγκεκριµένου γεγονότος δεν αποκλείει την ύπαρξη αποµείωσης: 
 
1) Πιστωτικές διευκολύνσεις που έχουν ταξινοµηθεί ως µη-εξυπηρετούµενες  
 
2) Ρυθµισµένες χορηγήσεις που περιλαµβάνονται στις εξυπηρετούµενες χορηγήσεις 
 
3) Σηµαντική και διαρκής µείωση στα συνολικά εισοδήµατα/µελλοντικές ταµειακές ροές του 

οφειλέτη 
 
4) Εµφανής επιδείνωση της ικανότητας εξυπηρέτησης δανεισµού του οφειλέτη 
 
5) Το ενδεχόµενο πτώχευσης του οφειλέτη 
 
6) Σηµαντική µείωση της αξίας των εξασφαλίσεων 
 
7) Πιστωτικές διευκολύνσεις που είναι αποµειωµένες  
 
8) Πιστωτικές διευκολύνεις µε εσωτερική διαβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας που 

αντιπροσωπεύει υψηλό πιστωτικό κίνδυνο 
 
9) Πιστωτικές διευκολύνσεις των οποίων η ανανέωση εκκρεµεί, παραβιάζοντας τη σχετική 

πιστοδοτική πολιτική της Τράπεζας 
 
10) Μακροοικονοµικές ενδείξεις που δύναται να επηρεάσουν τις αναµενόµενες µελλοντικές 

ταµειακές ροές των δανειοληπτών όπως αύξηση στα επίπεδα ανεργίας και µειώσεις στις τιµές 
των ακινήτων. 
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3.   ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ (συνέχεια) 
 
Το χαρτοφυλάκιο των χορηγήσεων που εξετάζεται σε ατοµική βάση περιλαµβάνει σηµαντικές 
χορηγήσεις οικονοµικών οµάδων, οι οποίες είναι πέραν συγκεκριµένου ορίου σηµαντικότητας συµφωνά 
µε την Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την Πολιτική Αποµείωσης ∆ανείων και τις 
∆ιαδικασίες ∆ιενέργειας Προβλέψεων  καθώς επίσης και όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις σε: 
 
(i) Μετόχους που κατέχουν πέραν του 10% του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και των 

συνδεδεµένων τους προσώπων 
(ii) Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεµένων τους προσώπων. 
(iii) Βασικά διευθυντικά στελέχη και των συνδεδεµένων τους προσώπων. 
 
Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων σε πελάτες που εξετάζονται σε ατοµική 
βάση, υπολογίζεται ως η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας της χορήγησης και της παρούσας αξίας 
των εκτιµηµένων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξοφληµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο του 
δανείου. ‘Οπου το επιτόκιο της χορήγησης είναι κυµαινόµενο, το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο 
υπολογίζεται µε αναφορά στο αρχικό περιθώριο που αντιστοιχεί στο τρέχον βασικό επιτόκιο και την αξία 
του τρέχοντος βασικού επιτοκίου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. Οι εκτιµηµένες µελλοντικές ταµειακές 
ροές βασίζονται σε παραδοχές για έναν αριθµό παραγόντων και ως εκ τούτου οι πραγµατικές ζηµιές 
µπορεί να διαφέρουν. Για να καθοριστεί το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων σε 
πελάτες εµπλέκεται η άσκηση κρίσεως σχετικά µε το ύψος και το χρονισµό των εκτιµηµένων 
µελλοντικών ταµειακών ροών. Οι εκτιµηµένες µελλοντικές ταµειακές ροές περιλαµβάνουν τυχόν 
αναµενόµενες ταµειακές ροές από τις δραστηριότητες του δανειολήπτη, τυχόν άλλες πηγές κεφαλαίων 
και τα αναµενόµενα έσοδα από τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, όπου ισχύει. Το χρονοδιάγραµµα 
αυτών των ταµειακών ροών εκτιµάται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. 
 
Όπου µελλοντικές αναµενόµενες ταµειακές ροές σχετίζονται µε την ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων, 
το αναµενόµενο ποσό που θα εισπραχθεί κατά τη στιγµή της εκκαθάρισης υπολογίζεται λαµβάνοντας 
υπόψη τις προβλεπόµενες τιµές των ακινήτων κατά το χρόνο της εκκαθάρισης, αφαιρώντας τυχόν 
έξοδα πώλησης, φόρων και άλλα έξοδα που θα υποστεί η Τράπεζα σε σχέση µε την ανάκτηση και την 
πώληση της εξασφάλισης.  
 
Χορηγήσεις  που εξετάστηκαν σε ατοµική βάση και δεν παρουσίασαν αποµείωση εξετάζονται 
συλλογικά. Επιπρόσθετα, χορηγήσεις που είναι κάτω από το όριο σηµαντικότητας για εξέταση σε 
ατοµική βάση, εκτιµώνται συλλογικά για ζηµιές αποµείωσης. 
 
Για τον υπολογισµό της ζηµιάς αποµείωσης σε συλλογική βάση οι χορηγήσεις ταξινοµούνται σε οµάδες 
µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και εφαρµόζονται κατάλληλα µοντέλα που λαµβάνουν 
υπόψη την πρόσφατη ιστορική εµπειρία ζηµιών από κάθε οµάδα µε συναφή χαρακτηριστικά πιστωτικού 
κινδύνου προσαρµοσµένη στις τρέχουσες συνθήκες µε τη χρήση κατάλληλων συντελεστών πιθανότητας 
αθέτησης (probabilities of default) και ζηµιάς σε περίπτωση αθέτησης (loss given default). Οι 
ρυθµισµένες διευκολύνσεις ταξινοµούνται σε ξεχωριστή οµάδα και λαµβάνουν υψηλότερες 
παραµέτρους κινδύνου. 
  
Οι υπολογισµοί αυτοί εµπεριέχουν εκτιµήσεις και άσκηση κρίσης για να συµπληρωθούν, αξιολογηθούν 
και προσαρµοστούν αναλόγως οι ιστορικές πληροφορίες και παρελθούσες εµπειρίες που καθορίζουν τις 
παραµέτρους και συντελεστές υπολογισµού των ζηµιών αποµείωσης, κατά την ηµεροµηνία αναφοράς. 
Για τον υπολογισµό της ζηµιάς σε περίπτωση αθέτησης, οι κυριότερες παραδοχές έχουν να κάνουν µε 
την εκτίµηση της Τράπεζας για το χειρισµό των εµπράγµατων εξασφαλίσεων όπως ο  χρόνος που 
απαιτείται για ρευστοποίηση µιας εµπράγµατης εξασφάλισης και τη συνολική αποµείωση της αξίας ενός 
ακινήτου κατά τη ρευστοποίηση. Όσον αφορά τις χορηγήσεις που εξετάστηκαν σε ατοµική βάση, οι 
ιδιαιτερότητες του κάθε ακινήτου λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των σχετικών παραµέτρων.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2016, η Τράπεζα βελτίωσε τη βάση δεδοµένων των εξασφαλίσεων που 
σχετίζονται µε ακίνητη περιουσία η οποία επέτρεψε µια πιο αναλυτική προσέγγιση στη µεθοδολογία των 
προβλέψεων. Η νέα πληροφορία η οποία ενσωµατώθηκε στις συλλογικές προβλέψεις λαµβάνει υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων όπως ο τύπος καθώς και η τοποθεσία (επαρχία, περιοχή) του ακινήτου. 
Η παραδοχή για την συνολική αποµείωση της αξίας ενός ακινήτου κατά την ρευστοποίηση 
διαφοροποιείται ανάλογα µε τον τύπο και την τοποθεσία,  µε την αποµείωση της αξίας 
συµπεριλαµβανοµένων εξόδων ρευστοποίησης να κυµαίνεται από 15% για ένα περιορισµένο αριθµό 
τύπων ακινήτων που βρίσκονται σε κύριες / κεντρικές περιοχές µέχρι 40% για ακίνητα σε 
δευτερεύουσες περιοχές. Η προκύπτουσα µέση συνολική αποµείωση της αξίας ενός ακινήτου για  
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χορηγήσεις που εξετάστηκαν σε συλλογική βάση είναι περίπου 25% συµπεριλαµβανοµένων εξόδων 
ρευστοποίησης.   
 
Περαιτέρω βελτιώσεις στη µεθοδολογία των συλλογικών προβλέψεων αφορούν την παραδοχή για το 
χρονικό ορίζοντα ρευστοποίησης η οποία διαφοροποιείται ανάλογα µε την κατάσταση του 
χαρτοφυλακίου µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων αλλά και την στρατηγική που ακολουθείται για τη 
διαχείριση τους. Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω άσκησης, η περίοδος ρευστοποίησης του χαρτοφυλακίου 
που διαχειρίζεται η Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών και εξετάζεται σε συλλογική βάση είναι κατά µέσο όρο 
5 χρόνια. Για το υπόλοιπο χαρτοφυλάκιο µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων, η περίοδος 
ρευστοποίησης κυµαίνεται από 4 έως 5 χρόνια  ανάλογα µε την κατάσταση και την περίοδο σε αθέτηση 
των χορηγήσεων. Ο µέσος όρος της περιόδου ρευστοποίησης του µη-εξυπηρετούµενου χαρτοφυλακίου 
που εξετάζεται σε συλλογική βάση είναι περίπου 4,7 χρόνια, ενώ για τα τις εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις, η περίοδος ρευστοποίησης είναι 5 χρόνια. 
 
Οι συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της αξίας χορηγήσεων του Οµίλου είναι εκ φύσεως αβέβαιες 
λόγω της ευαισθησίας τους στις οικονοµικές και πιστωτικές συνθήκες του περιβάλλοντος που 
δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Οι συνθήκες επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες µε υψηλό βαθµό 
αλληλεξάρτησης και δεν είναι ευαίσθητες σε κανένα παράγοντα ξεχωριστά. Είναι πιθανόν οι 
πραγµατικές συνθήκες στο επόµενο οικονοµικό έτος να διαφέρουν από τις παραδοχές που έχουν γίνει 
στο τρέχον έτος, µε αποτέλεσµα η λογιστική αξία των χορηγήσεων να αναπροσαρµοστεί σηµαντικά. 
 
Για σκοπούς ενηµέρωσης του πιθανού αντίκτυπου στις προβλέψεις για αποµείωση δανείων από 
αλλαγές στις κύριες παραδοχές αποµείωσης, η Τράπεζα χρησιµοποιώντας τα µοντέλα συλλογικής 
αξιολόγησης σε όλο το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων (συµπεριλαµβανοµένου του χαρτοφυλακίου που 
υπόκειται σε ατοµικό έλεγχο αποµείωσης), πραγµατοποίησε ανάλυση ευαισθησίας µε ηµεροµηνία 
αναφοράς 31 ∆εκεµβρίου 2016. Η πιθανή επίδραση όπως υπολογίζεται από την προσοµοίωση στις 
προβλέψεις για αποµείωση των χορηγήσεων παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 

Αλλαγή στις σηµαντικές παραδοχές προβλέψεων 

 
Αύξηση / (µείωση) στις συσσωρευµένες 
προβλέψεις αποµείωσης χορηγήσεων 

 
€’εκατ. 

Αύξηση του χρονικού ορίζοντα που χρειάζεται για τη 
ρευστοποίηση ενός ακινήτου κατά 1 χρόνο  

 
33 

Μείωση του χρονικού ορίζοντα που χρειάζεται για τη 
ρευστοποίηση ενός ακινήτου κατά 1 χρόνο  

 
(33) 

Αύξηση της συνολικής αποµείωσης της αξίας ακινήτων 
κατά τη ρευστοποίηση κατά 5%  

 
46 

Μείωση της συνολικής αποµείωσης της αξίας ακινήτων 
κατά τη ρευστοποίηση κατά 5%  

 
(43) 

Αύξηση της αξίας ακινήτων κατά 1% για κάθε χρόνο 
µέχρι την ρευστοποίηση 

(30) 

Μείωση της αξίας ακινήτων κατά 1% για κάθε χρόνο 
µέχρι την ρευστοποίηση 

31 

 
3.2. Προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα και/ή 
απαιτήσεις ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
Ο Όµιλος, για να αξιολογήσει εάν χρειάζεται να αναγνωριστεί πρόβλεψη, εξετάζει εάν υπάρχει παρούσα 
δέσµευση (νοµική ή τεκµαιρόµενη) ως αποτέλεσµα ενός γεγονότος του παρελθόντος, για το οποίο 
πιθανόν να απαιτηθεί µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη και για το οποίο µπορεί 
να γίνει µια αξιόπιστη εκτίµηση της δέσµευσης.  
  
Ο Όµιλος εξασφαλίζει νοµική γνωµάτευση σχετικά µε το ποσό της πρόβλεψης συγκεκριµένων 
καταγγελιών/παραπόνων και/ή απαιτήσεων και υπό διαιτησία διαφορών. 
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Τα ποσά που αναγνωρίζονται ως προβλέψεις είναι η καλύτερη δυνατή εκτίµηση των δαπανών που 
απαιτούνται για το διακανονισµό των υφιστάµενων υποχρεώσεων κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς. Όταν µια ξεχωριστή υποχρέωση επιµετρείται, η πιο πιθανή κατάληξη µπορεί να θεωρηθεί η 
καλύτερη δυνατή εκτίµηση της υποχρέωσης. Λόγω των κινδύνων και αβεβαιοτήτων που περιβάλλουν 
τα γεγονότα και τις καταστάσεις της κάθε δικαστικής υπόθεσης που εκκρεµεί ή καταγγελίας/παραπόνου 
και/ή απαίτησης ή υπό διαιτησίας διαφοράς, απαιτείται σηµαντική άσκηση κρίσης για την εκτίµηση του 
πιθανού αποτελέσµατος.  
 
3.3.  Αποµείωση υπεραξίας και επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες 
 
Η διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης της αποµείωσης της υπεραξίας και των επενδύσεων σε 
θυγατρικές εταιρείες είναι εκ φύσεως αβέβαιη αφού απαιτείται από τη ∆ιεύθυνση σηµαντική άσκηση 
κρίσης µιας  σειράς εκτιµήσεων, τα αποτελέσµατα των οποίων είναι ευαίσθητα στις παραδοχές που 
χρησιµοποιούνται. Η αξιολόγηση για αποµείωση αποτελεί την καλύτερη δυνατή εκτίµηση της 
∆ιεύθυνσης για τους παράγοντες που παρατίθενται πιο κάτω. 
 
Αρχικά, απαιτείται από τη ∆ιεύθυνση σηµαντική κρίση για την εκτίµηση των µελλοντικών ταµειακών 
ροών των οντοτήτων που εξαγοραστήκαν. Οι υπολογισµοί µπορούν να επηρεαστούν σηµαντικά από τις 
ταµειακές ροές για περιόδους για τις οποίες έχουν γίνει λεπτοµερείς  προβλέψεις και από παραδοχές 
σχετικά µε τη µακροχρόνια τάση των ταµειακών ροών για µετέπειτα περιόδους.  
 
Οι προβλέψεις ταµειακών ροών συγκρίνονται µε τις πραγµατικές αποδόσεις και µε τα επαληθευµένα 
οικονοµικά δεδοµένα για µελλοντικά χρόνια. Παρόλα αυτά, οι προβλέψεις των µελλοντικών ταµειακών 
ροών εξ’ ανάγκης και ορθά αντικατοπτρίζουν τις εκτιµήσεις της ∆ιεύθυνσης για τις µελλοντικές 
προοπτικές των οντοτήτων. Επιπρόσθετα, το κόστος κεφαλαίου που χρησιµοποιείται για την 
προεξόφληση των µελλοντικών ταµειακών ροών της, µπορεί να έχει σηµαντική επίδραση στην εκτίµηση 
της οντότητας. Για τις ΕΕΣ, η κύρια ένδειξη για αποµείωση είναι η µείωση στην λογιστική αξία των 
ακινήτων που κατέχουν όπως αυτά εκτιµούνται από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές ακινήτων.  
 
Τυχόν αποµείωση της υπεραξίας των οντοτήτων που εξαγοράστηκαν επηρεάζει τα αποτελέσµατα του 
Οµίλου ενώ τυχόν αποµείωση της αξίας των επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρείες επηρεάζει τα 
αποτελέσµατα της Τράπεζας. Η παρούσα αξία εξαγοράς χαρτοφυλακίων σε ισχύ εξετάζεται για 
αποµείωση ετήσια, και όταν οι συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να έχει αποµειωθει. 
Όταν το ανακτήσιµο ποσό είναι µικρότερο από την λογιστική αξία, τότε αναγνωρίζεται ζηµιά 
αποµείωσης στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  
 
3.4.  Εύλογη αξία επενδύσεων 
 
Η καλύτερη ένδειξη της εύλογης αξίας των επενδύσεων είναι η τιµή διαπραγµάτευσης σε µια ενεργό 
αγορά. Αν η αγορά στην οποία διαπραγµατεύεται ένα χρηµατοοικονοµικό µέσο δεν είναι ενεργός τότε 
χρησιµοποιείται µια µέθοδος αποτίµησης. Η πλειοψηφία των µεθόδων αποτίµησης που 
χρησιµοποιούνται από τον Όµιλο, βασίζονται αποκλειστικά σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς µε 
αποτέλεσµα η αποτίµηση της εύλογης αξίας να είναι αρκετά αξιόπιστη. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί µοντέλα 
που βασίζονται σε µη παρατηρήσιµα δεδοµένα µόνο για την αποτίµηση των µη εισηγµένων 
επενδύσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις λαµβάνονται υπόψη µεταξύ άλλων οι καθαρές θέσεις των 
οντοτήτων στις οποίες έχει γίνει η επένδυση καθώς επίσης και εκτιµήσεις της ∆ιεύθυνσης του Οµίλου 
για να ληφθούν υπόψη αβεβαιότητες στις εύλογες αξίες που προκύπτουν από την έλλειψη δεδοµένων 
και σηµαντικές αρνητικές µεταβολές στην τεχνολογία, στην αγορά, στο οικονοµικό ή στο νοµικό 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται η οντότητα. 
  
3.5.  Αποµείωση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
 
Οι επενδύσεις σε µετοχές διαθέσιµες προς πώληση είναι αποµειωµένες όταν η µείωση της εύλογης 
αξίας τους σε σχέση µε την τιµή κόστους είναι σηµαντική ή παρατεταµένη. Σε αυτή την περίπτωση, η 
συνολική ζηµιά που είχε αναγνωριστεί προηγουµένως στα ίδια κεφάλαια, θα αναγνωριστεί στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Ο προσδιορισµός της σηµαντικής ή 
παρατεταµένης µείωσης απαιτεί εκτιµήσεις από τη ∆ιεύθυνση. Παράγοντες που λαµβάνονται υπόψη σε 
αυτές τις εκτιµήσεις περιλαµβάνουν το ποσοστό µείωσης του κόστους ή την αποµειωµένη αξία καθώς 
επίσης και τις καθαρές θέσεις των οντοτήτων.  
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Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση είναι αποµειωµένες όταν υπάρχουν 
αντικειµενικές αποδείξεις αποµείωσης λόγω ενός ή περισσότερων γεγονότων που συνέβηκαν µετά την 
αρχική αναγνώριση της επένδυσης και το ζηµιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) επηρεάζει τις αναµενόµενες 
µελλοντικές ταµειακές ροές της επένδυσης. Ο προσδιορισµός της αποµείωσης απαιτεί εκτιµήσεις από 
τη ∆ιεύθυνση. Γίνεται ατοµική αξιολόγηση για αποµείωση σε χρεόγραφα των οποίων η εύλογη αξία κατά 
την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης έχει µειωθεί σηµαντικά καθώς επίσης και 
υποβάθµιση του εκδότη.  
 
3.6.  Ακίνητα προς πώληση/αποθέµατα ακινήτων προς πώληση 
 
Ακίνητα προς πώληση επιµετρούνται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της λογιστικής και της εύλογης αξίας 
µείον το κόστος πώλησης.  
 
Τα αποθέµατα ακινήτων επιµετρούνται στο χαµηλότερο του κόστους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης 
αξίας. Η εκτιµώµενη τιµή πώλησης καθορίζεται µε αναφορά στην εύλογη αξία των ακινήτων.  
 
Η εύλογη αξία ορίζεται µέσω εκτιµήσεων που διεξάγονται από εγκεκριµένους εκτιµητές ακινήτων οι 
οποίοι εφαρµόζουν διεθνώς αποδεκτά µοντέλα εκτίµησης, χρησιµοποιούν την γνώση που έχουν για την 
αγορά και την επαγγελµατική τους κρίση. Η άσκηση αυτή, εµπεριέχει ένα βαθµό αβεβαιότητας ανάλογα 
µε τη φύση του περιουσιακού στοιχείου που κατέχεται και των πληροφοριών αγοράς που είναι 
διαθέσιµες. Ο καθορισµός του κόστους πώλησης ενδέχεται να απαιτεί επίσης επαγγελµατική κρίση η 
οποία εµπεριέχει ένα βαθµό αβεβαιότητας λόγω του σχετικά χαµηλού επιπέδου κινητικότητας της 
αγοράς.  
 
3.7.  Φορολογία 
 
Ο Όµιλος υπόκειται σε εταιρικό φόρο στις χώρες όπου δραστηριοποιείται. Για τον προσδιορισµό της 
πρόβλεψης εταιρικού φόρου κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης οικονοµικής θέσης, απαιτούνται 
εκτιµήσεις. Υπάρχει πιθανότητα αλλαγής του φορολογικού χειρισµού των ζηµιών από αποµείωση στην 
αξία των χορηγήσεων για τις περιπτώσεις που δεν αφορούν ειδικές προβλέψεις, όπως έχει 
γνωστοποιήσει ο Έφορος Φορολογίας και σε αντίθεση µε τον υφιστάµενο χειρισµό που ακολουθεί η 
Τράπεζα. Όπου η τελική φορολογία διαφέρει από τα αρχικά ποσά που αναγνωρίστηκαν στην 
κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, οι διαφορές επηρεάζουν την τρέχουσα φορολογία, τις 
φορολογικές υποχρεώσεις και τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις της περιόδου 
όπου συµφωνείται ο τελικός προσδιορισµός της φορολογίας µε τις φορολογικές αρχές. 
 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από φορολογικές ζηµιές, αναγνωρίζονται 
στο βαθµό που είναι πιθανό ότι ο Όµιλος θα πραγµατοποιήσει µελλοντικά φορολογητέα κέρδη, έναντι 
των οποίων αυτές οι ζηµιές θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Η αναγνώριση αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων, σε σχέση µε φορολογικές ζηµιές βασίζεται σε κρίσεις σχετικά µε την 
πιθανότητα, επάρκεια και το χρονοδιάγραµµα των µελλοντικών φορολογικών κερδών καθώς επίσης και 
τη δυνατότητα εφαρµογής µελλοντικών  φορολογικών στρατηγικών. Αυτές οι κρίσεις βασίζονται στα 
διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία και εκτιµήσεις που αφορούν, µεταξύ άλλων, µακροοικονοµικές συνθήκες, 
µεταβολές στα επιτόκια, ζήτηση και τιµές ακινήτων, το επίπεδο των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 
και τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των εργασιών µε βάση το επιχειρηµατικό µοντέλο και το στρατηγικό 
πλάνο του Όµίλου. Οι παράµετροι που λήφθηκαν υπόψη για τις κρίσεις εµπεριέχουν αβεβαιότητα η 
οποία µπορεί να επιφέρει αλλαγές στην επιµέτρηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων σε 
σχέση µε τις αρχικές εκτιµήσεις.         
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4. ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 
 

        Όµιλος   Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
Έσοδα από τόκους από µετρητά και καταθέσεις σε 
Κεντρικές Τράπεζες 172 32 172 32 

Έσοδα από τόκους από καταθέσεις σε άλλες 
τράπεζες 

7.542 8.020 7.458 8.006 

Έσοδα από τόκους από χορηγήσεις σε πελάτες 149.359 176.316 149.361 176.364 

Έσοδα από τόκους από επενδύσεις σε χρεόγραφα  22.222 17.643 22.171 17.548 

Έσοδα από τόκους από άλλα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

 
5.941 

 
3.755 

 
5.941 

 
3.755 

 185.236 205.766 185.103 205.705 

 
Τα έσοδα από χορηγήσεις σε πελάτες περιλαµβάνουν τόκους στην καθαρή λογιστική αξία των 
αποµειωµένων χορηγήσεων ύψους €58,7 εκατ. (2015: €75,6 εκατ.)  
 
5. ΕΞΟ∆Α ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 

 
        Όµιλος   Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Έξοδα από τόκους για οφειλές σε άλλες τράπεζες  7.426 4.412 7.424 4.412 

Έξοδα από τόκους για οφειλές σε Κεντρικές 
Τράπεζες 

178 359 178 359 

Έξοδα από τόκους για καταθέσεις και άλλους 
λογαριασµούς πελατών 25.277 50.272 25.556 50.841 
Έξοδα από τόκους δανειακού κεφαλαίου    522 907 522 907 

Έξοδα από τόκους για άλλα χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 

 
4.341 

 
4.456 

 
4.341 

 
4.456 

 37.744 60.406 38.021 60.975 

 
6. ΕΣΟ∆Α ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
        Όµιλος   Τράπεζα 

 2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Τραπεζικά δικαιώµατα και προµήθειες 51.776 58.423 54.048 60.414 

Προµήθειες από ασφαλιστικές εργασίες 3.507 3.119 -- -- 

∆ικαιώµατα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων  1.085 1.460 1.011 1.391 

Άλλα δικαιώµατα και προµήθειες 272 347 -- -- 

 56.640 63.349 55.059 61.805 
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7. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
        Όµιλος   Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Τραπεζικά δικαιώµατα και προµήθειες 2.019 2.297 2.019 2.297 

Προµήθειες για ασφαλιστικές εργασίες 1.769 1.737 -- -- 

Άλλα δικαιώµατα και προµήθειες 860 899 346 380 

 4.648 4.933 2.365 2.677 

 
8. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
 

        Όµιλος   Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος 10.081 11.458 10.083 11.548 

Κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση επενδύσεων σε χρεόγραφα 
και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία: 

  

  

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση 2.114 (33) 2.114 (33) 

Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση 55 (381) 55 (381) 
Στοιχεία που  κατατάσσονται ως χορηγήσεις σε 
πελάτες -- 16.674 -- 16.674 

Πλεόνασµα από επανεκτίµηση επενδύσεων σε 
χρεόγραφα και άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία:     

   Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση 1.059 1.968 1.059 1.968 

Κέρδος/(ζηµιά) από διάθεση επενδύσεων σε µετοχές:     

   Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση -- 2.973 -- 2.973 

   Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση -- (10) -- (4) 
Κέρδος από πώληση των µετοχών στην VISA Europe       
Limited  14.040 -- 14.040 -- 
Πλεόνασµα/(έλλειµµα) από επανεκτίµηση επενδύσεων 
σε µετοχές:     

   Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση 12 (17) 12 (17) 

Μεταβολή στην εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
σε αντισταθµίσεις εύλογης αξίας:      

  Αντισταθµισµένα στοιχεία -- (27) -- (27) 

  Αντισταθµιστικά µέσα -- 23 -- 23 

Αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης/(ζηµιές αποµείωσης) 
στην αξία επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα      

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς πώληση 74 (25) 74 (25) 

 27.435 32.603 27.437 32.699 

 
 Όµιλος καιΤράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 
Αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης/(ζηµιές αποµείωσης) στην αξία 
επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα:   

Εισηγµένες επενδύσεις -- (162) 

Μη εισηγµένες επενδύσεις 74 137 

 74 (25) 
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8. ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (συνέχεια) 

 
 Όµιλος καιΤράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 
Αντιλογισµός ζηµιών αποµείωσης/(ζηµιές αποµείωσης) στην αξία 
επενδύσεων σε µετοχές και χρεόγραφα:   

  

Επενδύσεις σε µετοχές -- (162) 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 74 137 

 74 (25) 

 
Το κέρδος από πώληση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος του Οµίλου προκύπτει από τη µετατροπή 
χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την ηµεροµηνία 
αναφοράς και τις πραγµατοποιηθέντες κερδοζηµιές από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα που έχουν 
διακανονιστεί κατά τη διάρκεια του έτους. 
 
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, «κέρδος από πώληση στοιχείων που 
κατατάσσονται στην κατηγορία δάνεια και απαιτήσεις» ύψους €16,7 εκατ. για τον Όµιλο και την 
Τράπεζα, σχετίζεται µε την πώληση Κυπριακών Κρατικών Ονοµαστικών Χρεογράφων Αναπτύξεως.  
 
Κατά τη διάρκεια του 2015 η Visa Inc. εξέφρασε το ενδιαφέρον να αποκτήσει το 100% του εκδοµένου 
και σε κυκλοφορία µετοχικού κεφαλαίου της Visa Europe Limited. Στις 21 Ιουνίου 2016, η εξαγορά της 
Visa Europe από την Visa Inc. ολοκληρώθηκε. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το κέρδος από 
την πώληση των µετοχών της Visa Europe ανήλθε στα €14,0 εκατ. και αναγνωρίστηκε στην κατάσταση 
λογαριασµού αποτελεσµάτων της Τράπεζας.       
 

Η συµφωνία εκτιµά την Visa Europe στα €18,37 δις. κατά προσέγγιση και το ποσοστό που αναλογεί 
στην Ελληνική Τράπεζα διαχωρίστηκε και επιµετρήθηκε ως εξής: 
 
I. Χρηµατική αντιπαροχή €11 εκατ., κατά την ηµέρα ολοκλήρωσης της συµφωνίας. 

II. Προνοµιούχες µετοχές στη Visa Inc.: 
Η αξία των µετατρέψιµων µετοχών που εισπράχθηκαν υπολογίστηκε µετατρέποντας κάθε µία 
µετοχή από τις 4.090 µετοχές σειράς Γ της Visa Inc., σε 13,952 κοινές µετοχές Κατηγορίας Α 
στην τιµή κλεισίµατος στις 30 Ιουνίου 2016. Λόγω του ότι η µετατροπή των µετοχών θα 
πραγµατοποιηθεί κατά την 12η επέτειο της ηµεροµηνίας όπου ολοκληρώθηκε η συναλλαγή και 
µετά την διευθέτηση τυχόν άλυτων και εκκρεµών απαιτήσεων κάλυψης, θεωρήθηκε συνετό να 
εφαρµοστεί κούρεµα 50% πάνω στην υπολογισµένη αξία των µετοχών. Στις 30 Ιουνίου 2016, οι 
µετοχές της Visa Inc. υπολογίστηκαν στα €1,9 εκατ.  

III. Αναβαλλόµενη χρηµατική πληρωµή: 
Το πόσο της αναβαλλόµενης χρηµατικής πληρωµής που οφείλεται στην Τράπεζα ανέρχεται σε 
€1,0 εκατ. Το ποσό της αναβαλλόµενης χρηµατικής πληρωµής υπολογίστηκε σε €0,9 εκατ. και 
αντιπροσωπεύει την καθαρή παρούσα αξία του εκτιµηµένου οφειλόµενου ποσού το οποίο θα 
πληρωθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την 3η επέτειο της ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης της 
συµφωνίας.  
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9.   ΑΛΛΑ ΕΣΟ∆Α 
 

        Όµιλος   Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
Έσοδα από µερίσµατα  2.872 609 7.087 7.673 

Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες 14.732 15.149 -- -- 
Κέρδος από διάθεση θυγατρικής εταιρείας -- -- -- 1.112 

Κέρδος από διάθεση αποθεµάτων ακινήτων προς 
πώληση 

 
527 

 
1.538 

 
527 

 
1.538 

Λοιπά έσοδα  2.632 2.739 2.465 2.341 

 
20.763 20.035 10.079 12.664 

 
10.   ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
        Όµιλος   Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
Αποδοχές προσωπικού 66.279 65.165 61.390 60.286 

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ 10.438 10.031 10.133 9.697 

Εισφορές Ταµείου Προνοίας  5.289 4.852 5.032 4.588 

 82.006 80.048 76.555 74.571 

 
Ο Όµιλος συµµετέχει σε δύο σχέδια ωφελήµατος αφυπηρέτησης καθορισµένης εισφοράς. 
 
Οι όροι εργοδότησης της πλειοψηφίας του προσωπικού  του Οµίλου είναι σύµφωνοι µε τις πρόνοιες της 
Συλλογικής Σύµβασης µεταξύ του Κυπριακού Εργοδοτικού Συνδέσµου Τραπεζών και της Ένωσης 
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, βάσει των οποίων ιδρύθηκε Ταµείο Προνοίας καθορισµένων 
εισφορών για τα µέλη του προσωπικού του Οµίλου της Ελληνικής Τράπεζας το οποίο συνεχίζει να 
λειτουργεί σύµφωνα µε την Κυπριακή νοµοθεσία. Βάσει των προνοιών της Συλλογικής Σύµβασης, οι 
εισφορές εργοδότη στο Ταµείο Προνοίας, από την 1η Ιανουαρίου 2012, ανέρχονταν σε 14% του µικτού 
µισθού (βασικός συν τιµαριθµικό επίδοµα) του κάθε µέλους του προσωπικού. Μετά την υπογραφή στις 
17 Μαρτίου 2014 νέας συµφωνίας τροποποίησης της Συλλογικής Σύµβασης, οι εισφορές εργοδότη στο 
Ταµείο Προνοίας, µε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2014, διαµορφώθηκαν σε 9% για τα έτη 2014 και 2015, 
9,5% για το 2016 και 11,5% για το 2017. 
 
Αριθµός προσωπικού εργοδοτείται βάσει προσωπικών συµβάσεων εργοδότησης οι οποίες δεν είναι 
σύµφωνες µε τους όρους της Συλλογικής Σύµβασης. Μέσα στο 2015, αυτά τα µέλη του προσωπικού 
έγιναν µέλη ενός πολύ-επιχειρησιακού Ταµείου Προνοίας καθορισµένης εισφοράς στο οποίο ο 
εργοδότης εισφέρει 9% του µικτού µισθού των σχετικών µελών του προσωπικού. Κατά το 2016 ποσό 
ύψους €114 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €32 χιλ.) χρεώθηκε στην κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων.  
 
Οι υποχρεώσεις του Οµίλου αναφορικά µε τα ωφελήµατα αφυπηρέτησης του προσωπικού 
περιορίζονται στην καταβολή των εισφορών στο κάθε Ταµείο Προνοίας. Οι οφειλόµενες εισφορές 
εργοδότη αναγνωρίζονται ως έξοδο προσωπικού.  
 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, ο αριθµός των υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όµιλος ήταν 1.646 
(∆εκέµβριος 2015: 1.555 υπαλλήλοι) και η Τράπεζα 1.531 (∆εκέµβριος 2015: 1.438 υπαλλήλοι). Ο 
µέσος αριθµός υπαλλήλων που εργοδοτούσε ο Όµιλος και η Τράπεζα για το 2016 ήταν 1.617 και 1.502 
αντίστοιχα (2015: Όµιλος 1.514, Τράπεζα 1.399).  
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11. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α 
 
 Όµιλος Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Ζηµιές αποµείωσης σε αποθέµατα ακινήτων προς 
πώληση (Σηµ. 26) 

1.025 413 990 282 

Εκµισθώσεις εκµετάλλευσης γης και κτηρίων 2.448 2.583 2.429 2.563 

Επισκευές και συντηρήσεις 6.984 6.509 6.933 6.444 

Αµοιβές για συµβουλευτικές και άλλες 
επαγγελµατικές υπηρεσίες 

 
11.735 

 
15.252 

 
11.287 

 
14.967 

Ρυθµιστικά Εποπτικά τέλη 756 835 756 835 

Πρόστιµο από Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 973 -- 973 -- 

Ειδικός Φόρος Πιστωτικών Ιδρυµάτων 9.119 9.526 9.119 9.526 

Προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές διαφορές ή 
καταγγελίες/παράπονα και/ή απαιτήσεις (Σηµ. 31) 

 
149 

 
5.857 

 
149 

 
5.857 

Κόστος πρόωρης αφυπηρέτησης 1.101 3.090 835 2.577 

Λοιπά διοικητικά έξοδα 22.085 23.219 20.436 21.122 

 56.375 67.284 53.907 64.173 

 

Πρόστιµο από Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
 
Τα διοικητικά και άλλα έξοδα περιλαµβάνουν ποσό ύψους €973 χιλ. ως χρηµατικό πρόστιµο που 
εκδόθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) στις 13 Ιουλίου 2016, το οποίο αφορά 
αδυναµίες και παραλείψεις ελέγχων που εντοπίστηκαν σχετικά µε την εφαρµογή µέτρων δέουσας 
επιµέλειας και προσδιορισµού ταυτότητας πελατών όπως αυτά καταγράφονται στις σχετικές νοµοθεσίες 
και οδηγίες για Παρεµπόδιση και Καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες καθώς και στο πλαίσιο της Τράπεζας γνώρισε τον πελάτη σου (know-your-customer). Η 
επιθεώρηση διενεργήθηκε από την ΚΤΚ τον Σεπτέµβριο του 2014 και αφορούσε προηγούµενα χρόνια. 
∆ιευκρινίζεται ότι η επιβολή προστίµου δεν συνιστά διαπίστωση περιστατικών νοµιµοποίησης εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες. Από τον Σεπτέµβριο του 2014 και κατόπιν ανεξάρτητης µελέτης από 
διεθνή οίκο, η Τράπεζα προέβη σε αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της η οποία επιτεύχθηκε µετά 
από οδηγίες αλλά και επόπτευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης, ένας 
αριθµός λογαριασµών πελατών έχει τερµατιστεί. Ταυτόχρονα, η Τράπεζα επανατοποθετεί τη στρατηγική 
της για τον Τοµέα ∆ιεθνούς Τραπεζικής, αντικατοπτρίζοντας το µεταβαλλόµενο κανονιστικό περιβάλλον 
µε ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα  ξεπλύµατος χρήµατος. 
 
Κόστος Πρόωρης Αφυπηρέτησης 
 
Στις 20 Νοεµβρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε, µέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της για 
αναδιοργάνωση και αναδιαµόρφωση του επιχειρησιακού της µοντέλου, την απόφαση της για Ειδικό 
Σχέδιο Πρόωρης Αφυπηρέτησης («Σχέδιο») το οποίο είχε τη µορφή της εθελούσιας εξόδου. Το Σχέδιο, 
το οποίο ήταν σύµφωνο µε τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης και των δικαιωµάτων των 
υπαλλήλων, απευθυνόταν προς όλο το µόνιµο προσωπικό και ήταν σε ισχύ από τις 20 Νοεµβρίου 
µέχρι τις 18 ∆εκεµβρίου 2015. Με την ολοκλήρωση του Σχεδίου, 36 µόνιµα µέλη του προσωπικού 
επέλεξαν να αποδεχτούν το Σχέδιο και να αποχωρήσουν από την Τράπεζα. Ως αποτέλεσµα, ποσό 
ύψους €3.090 χιλ. (Τράπεζα: €2.577 χιλ.) χρεώθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στα 
διοικητικά και άλλα έξοδα.   
 
Κατά το 2016, η σύµβαση εργοδότησης µεταξύ 4 µελών του προσωπικού (3 εκ των οποίων ήταν βασικά 
διευθυντικά στελέχη) και του Οµίλου τερµατίστηκε και ποσό ύψους €1.101 χιλ. (Τράπεζα: €835 χιλ) 
χρεώθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων στα διοικητικά και άλλα έξοδα. 
 
Οι συνολικές αµοιβές προς τους νόµιµους ελεγκτές που περιλαµβάνονται στις αµοιβές για 
συµβουλευτικές και άλλες επαγγελµατικές υπηρεσίες αναλύονται ως ακολούθως: 
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11. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΟ∆Α (συνέχεια) 
 
 Όµιλος Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Έλεγχος ετήσιων λογαριασµών 225 172 111 101 

Υπηρεσίες εξακρίβωσης 22 26 11 11 

Υπηρεσίες φορολογικών συµβουλών 54 48 54 48 

Λοιπές µη ελεγκτικές υπηρεσίες 382 366 376 334 

 683 612 552 494 

 
12.   ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 
 Όµιλος και Τράπεζα 
 2016 

€'000 
2015 
€'000 

Ζηµιές αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων (Σηµ.18) 122.235 101.437 

Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου που απορρέει από 
ανειληµµένες υποχρεώσεις και εγγυήσεις (Σηµ.31) (7.002) (649) 

 115.233 100.788 

 
13.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 
 
 Όµιλος Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Εταιρικός φόρος (442) (877) -- -- 

Φόροι που παρακρατήθηκαν στην πηγή  (61) (18) (57) -- 

Αναβαλλόµενη φορολογία (50.125) 5.537 (50.083) 5.431 

 (50.628) 4.642 50.140 5.431 

 
Σύµφωνα µε τον Περί φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµο 118(Ι)/2002 όπως τροποποιήθηκε, τα κέρδη 
της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιρειών στην Κύπρο, υπόκεινται σε εταιρικό φόρο µε σταθερό 
συντελεστή 12,5%.  Οι φορολογικές ζηµιές των εταιρειών του Οµίλου στην Κύπρο συµψηφίζονται µε 
φορολογητέα κέρδη άλλων εταιρειών του Οµίλου στην Κύπρο. Φορολογικές ζηµιές που δεν 
συµψηφίστηκαν δύνανται να µεταφερθούν και συµψηφιστούν µε φορολογητέα κέρδη των επόµενων 
πέντε ετών της ίδιας εταιρείας. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µεταγενέστερα είναι δυνατή η 
διασυνοριακή, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, µεταφορά και συµψηφισµός φορολογικών ζηµιών 
συγκροτήµατος εταιρειών νοουµένου ότι η εταιρεία στην οποία έχουν προκύψει οι φορολογικές ζηµίες 
έχει εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες για εκµετάλλευση των ζηµιών αυτών στη χώρα όπου έχει τη 
φορολογική της κατοικία.   
 
Τα εισοδήµατα των θυγατρικών εταιρειών και της µόνιµης εγκατάστασης εξωτερικού, υπόκεινται σε 
φορολογία µε συντελεστές που ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες.  
 
Στον υπολογισµό της φορολογικής υποχρέωσης λαµβάνονται υπόψη φορολογικές εκπτώσεις, 
αφαιρέσεις και συµψηφισµοί βάσει των άρθρων 8, 9, 10 και 13 του Περί Φορολογίας του Εισοδήµατος 
Νόµου 118(Ι)/2002.  
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Περί  Έκτακτης Εισφοράς για την Άµυνα της ∆ηµοκρατίας Νόµου, 
εταιρείες που δεν διανέµουν 70% των κερδών τους µετά τη φορολογία, όπως αυτά προσδιορίζονται 
από αυτόν τον Νόµο, κατά τη διάρκεια των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα 
κέρδη αναφέρονται, λογίζονται ότι έχουν διανέµει αυτά τα κέρδη ως µέρισµα. 
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13.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 
Έκτακτη αµυντική εισφορά στο 17% είναι πληρωτέα αναφορικά µε αυτή τη λογιζόµενη διανοµή στο 
βαθµό που οι µέτοχοι (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) κατά το τέλος της περιόδου των δύο ετών από 
τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Το 
ποσό της λογιζόµενης διανοµής µειώνεται µε οποιοδήποτε πραγµατικό µέρισµα που ήδη διανεµήθηκε 
από τα κέρδη του υπό αναφορά έτους. Η έκτακτη εισφορά για την άµυνα καταβάλλεται από την 
Εταιρεία για λογαριασµό των µετόχων.   
 
Άλλες πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις 
  

• Έκπτωση Νοητού Τόκου:  Στην προσπάθεια για µείωση του υπερβολικού κόστους χρηµατοδότησης  
και ενθάρρυνσης της εισαγωγής κεφαλαίου σε εταιρικά σχήµατα, (µε αποτέλεσµα τη µείωση της 
συνολικής έκθεσης χρέους και αποµόχλευση της οικονοµίας) έχουν θεσπιστεί νέες πρόνοιες στη 
νοµοθεσία οι οποίες επιτρέπουν την παραχώρηση, από την 1η Ιανουαρίου 2015, Έκπτωσης 
Νοητού Τόκου (ΕΝΤ). Η ΕΝΤ  υπολογίζεται χρησιµοποιώντας ένα επιτόκιο αναφοράς επί των νέων 
κεφαλαίων τα οποία εισάγονται στην εταιρεία και χρησιµοποιούνται στην επιχείρηση.  
 

• Απαλλαγή Αναδιάρθρωσης ∆ανείων – Παρέχεται απαλλαγή από Φόρο Κεφαλαιουχικών 
Κερδών/Φόρο Εισοδήµατος/Εταιρικό Φόρο/Τέλη Μεταβίβασης Ακίνητης Ιδιοκτησίας/Τέλη 
Χαρτοσήµου αναφορικά µε µεταβιβάσεις ακίνητης ιδιοκτησίας ή µετοχών εταιρειών που κατέχουν 
ακίνητη ιδιοκτησία, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης δανειακών διευκολύνσεων µεταξύ δανειστών και 
δανειζοµένων. Η απαλλαγή παραχωρείται µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2017.    

 

• Απαλλαγή Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών σε µελλοντική πώληση ακινήτου.  Η απαλλαγή αυτή 
αφορά κέρδη από πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας, οποτεδήποτε στο µέλλον εφόσον η ακίνητη 
ιδιοκτησία αποκτήθηκε πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 2016.  

 

• Άλλες Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία: 
 Οι τροποποιήσεις αυτές θεσπίστηκαν για να βελτιώσουν την εναρµόνιση της Κυπριακής 
φορολογικής νοµοθεσίας µε την Ευρωπαϊκή και να καταστήσουν το Κυπριακό φορολογικό 
περιβάλλον πιο ελκυστικό σε επενδυτές: 
 

o Εναρµόνιση µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τις µητρικές και θυγατρικές εταιρείες 
αναφορικά µε τη φορολόγηση των διανεµητέων κερδών νοουµένου ότι αυτά µειώνουν 
τα φορολογητέα κέρδη στο κράτος στο οποίο είναι κάτοικος η εταιρεία που διανέµει το 
µέρισµα. 
 

o Μη πραγµατοποιηθείσες συναλλαγµατικές διαφορές δεν θα προσαρµόζονται  στον 
προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος εάν σχετίζονται µε εµπορικές 
συναλλαγές. 

 
o Εναρµόνιση µε Ευρωπαϊκή Νοµολογία αναφορικά µε τη δυνατότητα συµψηφισµού 

φορολογικών ζηµιών µεταξύ εταιρειών κατοίκων διαφορετικών κρατών µελών της ΕΕ. 
 

o Όταν, µε βάση την αρχή εµπορικών συναλλαγών, το εισόδηµα της µιας οντότητας 
φορολογείται, τότε το αντίστοιχο έξοδο θα θεωρείται φορολογικά αφαιρετέο ποσό στην 
άλλη οντότητα. 

Κατά τη διάρκεια του 2016, αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €51,2 εκατ. διαγράφηκαν και 
χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η διαγραφή των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων, προέκυψε από φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν είναι πλέον πιθανό ότι 

το φορολογικό όφελος θα χρησιµοποιηθεί, εφόσον η πλειοψηφία αυτών των φορολογικών ζηµιών λήγει 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2018. Το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων βασίζεται σε κρίσεις 
της ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας σχετικά µε την ικανότητα πραγµατοποίησης µελλοντικών φορολογητέων 
κερδών. Οι κρίσεις αυτές βασίζονται στα διαθέσιµα στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων των ιστορικών 
στοιχείων, των βελτιωµένων µακροοικονοµικών εκτιµήσεων, της πτώσης των καταθετικών επιτοκίων, 

της σταθεροποίησης των µη-εξυπηρετούµενων δανείων, της διαδικασίας αποµείωσης και προβλέψεων 
και τα αποτελέσµατα των εργασιών. 
  



 

59 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

13.   ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) 
 
Συµφιλίωση φορολογίας µε βάση το φορολογητέο εισόδηµα και φορολογίας µε βάση τα 
λογιστικά κέρδη  
 
Όµιλος 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 
(Ζηµιά)/κέρδος Οµίλου πριν τη φορολογία  (12.033) 3.527 

Φορολογία µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (1.504) 441 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν 4.629 2.812 

Έσοδα που δε φορολογούνται (2.635) (8.202) 

Φορολογική επίδραση ζηµιάς εξωτερικού  (48) (115) 

Άλλες φορολογίες 62 178 

Αναβαλλόµενη φορολογία 50.124 244 

Φορολογική χρέωση/(πίστωση) για το έτος  50.628 (4.642) 

 
Τράπεζα 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 
(Ζηµιά)/κέρδος Τράπεζας πριν τη φορολογία  (14.349) 5.049 

   

Φορολογία µε βάση τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές (1.794) 631 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν 4.549 2.721 

Έσοδα που δε φορολογούνται (2.804) (9.018) 

Φορολογική επίδραση ζηµιάς εξωτερικού  49 (115) 

Άλλες φορολογίες 54 -- 

Αναβαλλόµενη φορολογία 50.086 350 

Φορολογική χρέωση/(πίστωση) για το έτος 50.140 (5.431) 

 
Φορολογία που αναγνωρίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα: 
 
 Όµιλος Τράπεζα 

 

2016 

€’000 

2015 

€’000 

2016 

€’000 

2015 

€’000 

Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση 
ακινήτων 

(12) (41) (9) (38) 

 
14. ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΠΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ  
 
Στις 6 Φεβρουαρίου 2015, η Τράπεζα πώλησε την θυγατρική εταιρεία της, Borenham Holdings Limited. 
Η  Borenham Holdings Limited κατείχε το 100% του µετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής εταιρείας 
Limited Liability Company “Format Invest”, ιδιοκτήτριας των κτηριακών εγκαταστάσεων της πρώην 
θυγατρικής τράπεζας στη Ρωσία Limited Liability Company Commercial Bank “Hellenic Bank”, η οποία 
πωλήθηκε στις 5 Ιουνίου 2014.  
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 5, «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες», τα συγκριτικά αποτελέσµατα του Οµίλου για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 έχουν αναπροσαρµοστεί έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν την 
ανακατάταξη των εργασιών από συνεχιζόµενες δραστηριότητες σε δραστηριότητες που τερµατίστηκαν 
των θυγατρικών εταιρειών της Τράπεζας, Limited Liability Company Commercial Bank “Hellenic Bank” 
και Borenham Holding Limited, οι οποίες πωλήθηκαν.  
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Στις 28 Νοεµβρίου 2016, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ, 
αποφάσισε τον τερµατισµό όλων των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της εταιρείας οι οποίες κατά 
κύριο λόγο αφορούν την υπηρεσία χρηµατιστηριακών συναλλαγών σε ιδιώτες επενδυτές.  Με βάση την 
απόφαση αυτή, στις 17 Φεβρουαρίου 2017 οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της ΕΤΕ τερµατίστηκαν. 
Τα αποτελέσµατα της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ δεν παρουσιάζονται ως δραστηριότητες 
που τερµατίστηκαν καθώς η ∆ιεύθυνση της Τράπεζας δεν τα θεώρησε σηµαντικά. Στις 31 ∆εκεµβρίου 
2016 η Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) Λτδ κατέγραψε ζηµιές µετά την φορολογία €172 χιλ., κύκλο 
εργασιών €404 χιλ. και σύνολο ενεργητικού €2.079 χιλ.  
 
Η συνολική επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου από τις δραστηριότητες του Οµίλου στη Ρωσία 
που τερµατίστηκαν  παρουσιάζεται και αναλύεται πιο κάτω: 
 
Τοµέας Ρωσίας-Borenham Holdings Ltd    
  

Σηµ. 
2016 
€’000 

2015 
€’000 

∆ραστηριότητες που τερµατίστηκαν    

Κύκλος εργασιών  -- -- 

 
Καθαρά έσοδα από τόκους 

 
 

-- 
 

-- 
Καθαρά έσοδα από δικαιώµατα, προµήθειες, καθαρές 
κερδοζηµιές από διάθεση και επανεκτίµηση συναλλάγµατος 
και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και άλλα έσοδα 

 
 
 

-- 

 
 

-- 

    

Σύνολο καθαρών εσόδων  -- -- 

Σύνολο εξόδων  -- (60) 

Ζηµιά πριν τη φορολογία  -- (60) 

Φορολογία  -- -- 

Ζηµιά µετά τη φορολογία  -- (60) 

Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας  -- 4.886 

Κέρδος για το έτος  -- 4.826 

 
Βασικό και προσαρµοσµένο κέρδος ανά µετοχή (σεντ)  

15 -- 2,6 

 
Το κέρδος προέκυψε από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής, 
µε βάση τη συµφωνία που υπογράφηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2015, το οποίο αντιπροσωπεύεται από τη 
διαφορά µεταξύ του καθαρού πληρωτέου ποσού και της λογιστικής αξίας των καθαρών περιουσιακών 
στοιχείων και αναλύεται ως ακολούθως:  
 

 €'000 
Περιουσιακά Στοιχεία  
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες  30 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 3.828 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία  53 
  

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 3.911 

  
Υποχρεώσεις  
Ενδοεταιρικό ∆άνειο το οποίο αναλήφθηκε από νέους µετόχους της εταιρείας 3.514 
Λοιπές υποχρεώσεις 1.231 
  

Σύνολο υποχρεώσεων 4.745 

 
Καθαρές υποχρεώσεις 834 

Τίµηµα πώλησης 4.052 

Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας 4.886 
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Η επίδραση των δραστηριοτήτων που τερµατίστηκαν στην Κατάσταση των Ταµειακών Ροών είχε ως 
ακολούθως: 
   

Ροή µετρητών από δραστηριότητες που 
τερµατίστηκαν 

 2016 

€’000 

2015 

€’000 

Καθαρή ροή µετρητών από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

 
-- 4.021 

Καθαρή ροή µετρητών σε εργασίες  -- (863) 

Καθαρή ροή µετρητών για το έτος  -- 3.158 

 
15.   ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 
 Όµιλος 

 
Τράπεζα 

 
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη 
(ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή 

2016 2015 2016 2015 

(Ζηµιά)/κέρδος που αναλογεί στους κατόχους 
µετοχών της µητρικής εταιρείας (€ χιλ.) (63.477) 12.077 (64.489) 10.480 

Μέσος αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά 
τη διάρκεια του έτους (χιλ.) 198.432 188.258 198.432 188.258 

     
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµιά)/κέρδος 
ανά µετοχή (σεντ €) (32,0) 6,4 

 
(32,5) 

 
5,6 

 
 Όµιλος 

 
Τράπεζα 

Βασική και πλήρως κατανεµηµένη 
(ζηµιά)/κέρδος ανά µετοχή  από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

2016 2015 2016 2015 

(Ζηµιά)/κέρδος που αναλογεί στους κατόχους 
µετοχών της µητρικής εταιρείας (€ χιλ.) από 
συνεχιζόµενες δραστηριότητες (63.477) 7.251 (64.489) 10.480 

Μέσος αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά 
τη διάρκεια του έτους (χιλ.) 198.432 188.258 198.432 188.258 

     
Βασική και πλήρως κατανεµηµένη (ζηµιά)/κέρδος 
ανά µετοχή (σεντ €) από συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες (32,0) 3,9 

 
 

(32,5) 

 
 

5,6 

 
 Όµιλος Τράπεζα 
   
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά 
µετοχή από δραστηριότητες που 
τερµατίστηκαν 

2016 2015 2016 2015 

Κέρδος που αναλογεί στους κατόχους µετοχών της 
µητρικής εταιρείας (€ χιλ.) από δραστηριότητες που 
τερµατίστηκαν -- 4.826 -- -- 

Μέσος αριθµός µετοχών που ήταν εκδοµένες κατά 
τη διάρκεια του έτους (χιλ.) -- 188.258 -- -- 

     
Βασικό και πλήρως κατανεµηµένο κέρδος ανά 
µετοχή (σεντ €) από δραστηριότητες που 
τερµατίστηκαν -- 2,6 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
Για τον υπολογισµό του βασικού κέρδους ανά µετοχή για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015, ο 
µέσος αριθµός εκδοµένων µετοχών έχει αναπροσαρµοστεί σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 33 ώστε να λάβει 
υπόψη την έκδοση µετοχών κατά τη διάρκεια του 2016 (Σηµ. 33). 
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15.   ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡ∆ΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (συνέχεια) 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 και 2015 δεν υπήρχαν δικαιώµατα προαίρεσης ή στοιχεία µετατρέψιµα σε 
νέες µετοχές και κατά συνέπεια η βασική και πλήρως κατανεµηµένη ζηµιά ανά µετοχή παραµένει η ίδια. 
 
16.   ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 
       Όµιλος     Τράπεζα 

 2016 
€'000 

2015 
€'000 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Μετρητά 54.673 65.038 54.672 65.037 

Καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.028.771 1.964.142 2.028.771 1.964.142 

 2.083.444 2.029.180 2.083.443 2.029.179 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, τα µετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες περιλάµβαναν κατάθεση 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ύψους €2.000 εκατ. (2015: €1.925 εκατ.). Τα ελάχιστα 
ποσά ρευστότητας, όπως καθορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ανήλθαν στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 σε €60.668 χιλ. (2015: 63.318 χιλ.). 
 
17.   ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
      
       Όµιλος     Τράπεζα 

 2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

Τοποθετήσεις σε άλλες τράπεζες 419.176 762.332 419.167 762.076 

∆ιατραπεζικοί λογαριασµοί 129.726 147.517 118.092 145.474 

 548.902 909.849 537.259 907.550 

 
Η ανάλυση των καταθέσεων σε άλλες τράπεζες µε βάση την εναποµένουσα συµβατική λήξη τους 
κατά τις 31 ∆εκεµβρίου είναι ως ακολούθως: 
 
       Όµιλος     Τράπεζα 
 2016 

€’000 
2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

Σε πρώτη ζήτηση  81.126 92.276 69.493 90.232 

Εντός τριών µηνών 363.870 710.455 363.860 710.304 

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους 455 4.574 455 4.470 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών 103.451 102.544 103.451 102.544 

 
548.902 909.849 537.259 907.550 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, ποσό ύψους €110.978 χιλ., (2015: €112.235 χιλ.) έχει δεσµευθεί ως 
εξασφάλιση καταθέσεων σε άλλες τράπεζες, το οποίο αποτελεί συνήθης πρακτική µεταξύ 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 
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18.   ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ  
 
     Όµιλος και Τράπεζα 
 
 

 2016 
€’000 

2015 
€’000 

Εµπόριο  744.499 743.866 

Οικοδοµικές και Κτηµατικές επιχειρήσεις  1.081.122 1.130.901 

Μεταποιητικές επιχειρήσεις  255.450 269.497 

Τουριστικές επιχειρήσεις  262.422 285.183 

Άλλες επιχειρήσεις  682.807 701.435 

Ιδιώτες  1.273.817 1.265.014 

  4.300.117 4.395.896 

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης  (1.374.084) (1.303.123) 

  2.926.033 3.092.773 

 
Η ανάλυση των χορηγήσεων σε πελάτες µε βάση την εναποµένουσα συµβατική λήξη τους κατά τις 
31 ∆εκεµβρίου. 
 
  Όµιλος και Τράπεζα 

  
2016 

€’000 
2015 
€’000 

Σε πρώτη ζήτηση   2.159.648 2.244.520 

Εντός τριών µηνών   94.472 94.877 

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους  221.218 200.804 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών  784.489 871.778 

Πέραν των πέντε ετών  1.040.290 983.917 

  4.300.117 4.395.896 

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης  (1.374.084) 
 

(1.303.123) 

  2.926.033 3.092.773 

 
  



 

64 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

18.   ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων 
 

 Όµιλος και Τράπεζα 

 2016 
€'000 

2015 
€'000 

Ατοµικές ζηµιές αποµείωσης   

Σε ατοµική και συλλογική βάση αξιολόγησης   

1 Ιανουαρίου 1.269.536 1.133.574 

   

Συµβατικός τόκος αποµειωµένων χορηγήσεων 164.001 202.185 

Αναστροφή της προεξόφλησης  (58.680) (75.551) 

 105.321 126.634 

Καθαρές διαγραφές ζηµιών αποµείωσης χορηγήσεων (156.138) (121.248) 

Επιβάρυνση για το έτος 123.972 116.559 

Συναλλαγµατική διαφορά 3.835 14.017 

 76.990 135.962 

31 ∆εκεµβρίου                                                                                                                1.346.526 1.269.536 

   

Συλλογικές ζηµιές αποµείωσης   

Σε συλλογική βάση αξιολόγησης (IBNR)   

1 Ιανουαρίου 33.587 50.453 

Καθαρές διαγραφές ζηµιών αποµείωσης χορηγήσεων (4.372) (2.670) 

Αποδέσµευση για το έτος (1.737) (15.122) 

Συναλλαγµατική διαφορά 80 926 

 (6.029) (16.866) 

31 ∆εκεµβρίου                                                                                                                27.558 33.587 

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης 1.374.084 1.303.123 

 
Αποµειωµένες χορηγήσεις 
Αποµειωµένες χορηγήσεις αντιπροσωπεύουν τις χορηγήσεις που ο Όµιλος προσδιορίζει ότι υπάρχουν 
βάσιµες αποδείξεις αποµείωσης ως αποτέλεσµα ενός ή περισσότερων ζηµιογόνων γεγονότων που 
συνέβησαν µετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία έχουν επίδραση στις εκτιµηµένες µελλοντικές 
ταµειακές ροές όπως έχουν αξιολογηθεί είτε σε ατοµική είτε σε συλλογική βάση. Η ζηµία αποµείωσης 
που προκύπτει αναγνωρίζεται στις «Ατοµικές ζηµιές αποµείωσης». Αυτές οι χορηγήσεις κατατάσσονται 
στη βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) µε βάση το σύστηµα πιστοληπτικής διαβάθµισης του Οµίλου. 
 
Χορηγήσεις µε όρους που ήταν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης λόγω επιδείνωσης της 
κατάστασης του δανειολήπτη, θεωρούνται συνήθως αποµειωµένες, εάν ο Όµιλος προσδιορίζει ότι είναι 
πιθανή η µη είσπραξη του συνολικού ποσού του κεφαλαίου και των οφειλόµενων τόκων µε βάση τους 
συµβατικούς όρους της χορήγησης.  
 
Μη Αποµειωµένες χορηγήσεις  
 
Οι χορηγήσεις που δεν παρουσίασαν αποµείωση,  παρουσιάζονται καταταγµένες σε βαθµίδες 
κινδύνου µε βάση το σύστηµα πιστοληπτικής διαβάθµισης του Οµίλου. Οι βαθµίδες κινδύνου έχουν ως 
εξής: 
 
Βαθµίδα 1 (Χαµηλός Κίνδυνος): 
Θεωρείται δεδοµένη η ύπαρξη άµεσης ικανότητας αποπληρωµής της πιστωτικής διευκόλυνσης. 
 
Βαθµίδα 2 (Μέτριος Κίνδυνος): 
Θεωρείται διαθέσιµη η δυνατότητα έµµεσης ανάκτησης της πιστωτικής διευκόλυνσης. 
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Βαθµίδα 3 (Υψηλός Κίνδυνος): 
O οφειλέτης παρουσιάζει κίνδυνο υψηλότερο των Βαθµίδων 1 και 2 σχετικά µε την ύπαρξη άµεσης και 
έµµεσης ανάκτησης της πιστωτικής διευκόλυνσης.  
 
Χορηγήσεις σε καθυστέρηση αλλά µη αποµειωµένες 
Οι χορηγήσεις σε καθυστέρηση αλλά µη αποµειωµένες αντιπροσωπεύουν χορηγήσεις για τις οποίες η 
αποπληρωµή των οφειλόµενων τόκων και κεφαλαίου είναι σε καθυστέρηση και που ο Όµιλος 
προσδιορίζει ότι δεν υπάρχουν βάσιµες αποδείξεις αποµείωσης λαµβάνοντας υπόψη, ανάµεσα σε 
άλλα,  την αξία της διαθέσιµης εξασφάλισης. 
 
Εξασφαλίσεις 
Με βάση την πολιτική του Οµίλου, οι πιστωτικές διευκολύνσεις πρέπει να στηρίζονται στην ικανότητα 
αποπληρωµής των αντισυµβαλλοµένων. Πέραν αυτού, εφαρµόζονται πολιτικές για την αντιστάθµιση 
και µείωση του πιστωτικού κινδύνου µέσω της λήψης εξασφαλίσεων. Οι πολιτικές αυτές καθορίζουν τα 
είδη των εξασφαλίσεων και τις µεθόδους αποτίµησής τους. 
 
Οι κύριες εξασφαλίσεις που κατέχει ο Όµιλος περιλαµβάνουν υποθήκες ακινήτων, δέσµευση µετρητών, 
κυβερνητικές και τραπεζικές εγγυήσεις, επιβαρύνσεις σε περιουσιακά στοιχεία επιχειρήσεων καθώς και 
εταιρικές και προσωπικές εγγυήσεις.  
 
Οι εξασφαλίσεις σε ακίνητα σχετίζονται µε εµπορικά ακίνητα, οικιστικά ακίνητα καθώς και γη. Η αγοραία 
αξία των εξασφαλίσεων αναπροσαρµόζεται σε σηµερινές αξίες µε τη χρήση κατάλληλων δεικτών τιµών 
ακινήτων. Η Τράπεζα παρακολουθεί και επικυρώνει την ακρίβεια των δεικτών ακινήτων όσον αφορά την 
ικανότητα τους να αναπροσαρµόζουν, σε σηµερινές αξίες, τις τιµές των εξασφαλίσεων του 
χαρτοφυλακίου της Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια του 2016, η άσκηση επικύρωσης των 
αναπροσαρµογών ανέδειξε την ανάγκη εφαρµογής  περαιτέρω µείωσης στις τιµές των εξασφαλίσεων  
που σχετίζονται µε γη, προκειµένου να αντικατοπτρίζουν καλύτερα την τρέχουσα αγοραία αξία τους.  
 
Η αξία των εµπράγµατων εξασφαλίσεων για τις χορηγήσεις που καθορίστηκαν ως αποµειωµένες, τόσο 
στο πλαίσιο συλλογικών όσο και ατοµικών αξιολογήσεων ανήλθαν σε €1.677 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 
2016 (31 ∆εκεµβρίου 2015: €2.053 εκατ.).  Η αξία των εξασφαλίσεων για χορηγήσεις σε καθυστέρηση 
αλλά όχι αποµειωµένες ανήλθε σε €239,1 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 σε σύγκριση µε €295,1 εκατ. 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
Ρυθµισµένες χορηγήσεις 
Σύµφωνα µε τα τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), µια χορήγηση ταξινοµείται 
ως ρυθµισµένη εάν (i) οποιαδήποτε ενέργεια της Τράπεζας επιφέρει αλλαγές στους όρους ή/και 
προϋποθέσεις µιας χορήγησης και (ii) η ρύθµιση συνιστά παραχώρηση εκ µέρους της Τράπεζας η 
οποία  αποσκοπεί στην αντιµετώπιση υφιστάµενων ή αναµενόµενων δυσκολιών στην εκ µέρους του 
δανειολήπτη εξυπηρέτηση της χορήγησης σύµφωνα µε το υφιστάµενο πρόγραµµα αποπληρωµής. 
Χορηγήσεις για τις οποίες λαµβάνονται ρυθµιστικά µέτρα τα οποία δεν λήφθηκαν διότι ο πελάτης δεν 
είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύµβασης λόγω οικονοµικών 
δυσκολιών δεν αποτελούν ρυθµισµένες χορηγήσεις (βλ. λεπτοµέρειες πιο κάτω). 
 
Η σηµαντικότερη παράµετρος για τη διενέργεια αναδιάρθρωσης των διευκολύνσεων ενός πελάτη είναι 
η ύπαρξη ικανότητας αποπληρωµής δηλαδή ο πελάτης να έχει κριθεί ως βιώσιµος. Στην Πολιτική 
Αναδιαρθρώσεων της Τράπεζας περιλαµβάνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις στη βάση των οποίων η 
Τράπεζα αποφασίζει την παραχώρηση ενός αναδιαρθρωµένου προγράµµατος αποπληρωµής. 
 
Οι προσφερόµενες λύσεις αναδιάρθρωσης και η χρονική διάρκεια αυτών αποφασίζονται στη βάση των 
συγκεκριµένων δεδοµένων των δανειοληπτών, στη βάση της κατάστασης της οικονοµίας και στη βάση 
νοµοθετικών ή κανονιστικών Οδηγιών. 
 
Η παρακολούθηση των αναδιαρθρωµένων διευκολύνσεων γίνεται τόσο σε επίπεδο Επιχειρηµατικών 
Μονάδων όσο και από την Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου.   
 
Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ορθής αξιολόγησης του νέου προγράµµατος αποπληρωµής στη βάση 
της λύσης αναδιάρθρωσης εκ µέρους της Τράπεζας, µε στόχο την αποφυγή µίας εκ νέου αθέτησης. 
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Μη-εξυπηρετούµενες και ρυθµισµένες χορηγήσεις σύµφωνα µε τα τεχνικά πρότυπα της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) 
 
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), δηµοσίευσε το 2014 τα Πρότυπα Αναφοράς για τις ρυθµισµένες 
και τις µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις, τα οποία υιοθετήθηκαν  από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω 
του Εκτελεστικού Κανονισµού (ΕΕ) 2015/1278. Ο όρος χορηγήσεις περιλαµβάνει όλα τα εντός και 
εκτός στοιχεία του ισολογισµού, εκτός από αυτά που κατέχονται για εµπορία και κατηγοριοποιούνται 
ως τέτοια.  
 
Σύµφωνα µε τον πιο πάνω Κανονισµό, µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις θεωρούνται αυτές οι οποίες 
ικανοποιούν ένα από τους πιο κάτω όρους: 
 
(i) Σηµαντικές χορηγήσεις οι οποίες παρουσιάζουν καθυστερήσεις πάνω από 90 µέρες, 
 
(ii) Έχει αξιολογηθεί ότι ο οφειλέτης  αδυνατεί να αποπληρώσει τις πιστωτικές  του υποχρεώσεις 
χωρίς την εκποίηση της εξασφάλισης του, ανεξάρτητα από την ύπαρξη τυχόν ληξιπρόθεσµων οφειλών 
ή τον αριθµό των ηµερών σε καθυστέρηση. 
 
(iii) Χορηγήσεις που θεωρούνται ως σε αθέτηση σύµφωνα µε το Άρθρο 178 του Κανονισµού (ΕΕ) 
αρ. 575/2013. 
 
(iv) Έχουν ληφθεί νοµικά µέτρα εναντίον του οφειλέτη από την Τράπεζα ή ο οφειλέτης έχει 
χρεοκοπήσει. 
 
(v) Έχει αναγνωριστεί ζηµιά αποµείωσης για τη χορήγηση µε βάση τα λογιστικά πρότυπα σε ισχύ. 
 
(vi) Εξυπηρετούµενα, ρυθµισµένα δάνεια που βρίσκονται σε δοκιµαστική περίοδο (τα ρυθµισµένα 
δάνεια βρίσκονται σε δοκιµαστική περίοδο δυο χρόνων από την ηµέρα που ταξινοµούνται ως 
εξυπηρετούµενα) τα οποία ήταν ταξινοµηµένα ως µη εξυπηρετούµενα κατά την ρύθµισή τους ή 
ταξινοµήθηκαν ως µη εξυπηρετούµενα µετά τη ρύθµιση και τα οποία ξαναρυθµίζονται. 
 
(vii) Εξυπηρετούµενα, ρυθµισµένα δάνεια που βρίσκονται σε δοκιµαστική περίοδο τα οποία ήταν 
ταξινοµηµένα ως µη εξυπηρετούµενα κατά την ρύθµισή τους ή ταξινοµήθηκαν ως µη εξυπηρετούµενα 
µετά τη ρύθµιση και τα οποία παρουσιάζουν οφειλές σε καθυστέρηση πάνω από 30 µέρες. 
 
(viii) Περαιτέρω, στις ακόλουθες περιπτώσεις όλες οι χορηγήσεις ενός πελάτη θα ταξινοµηθούν ως 
µη-εξυπηρετούµενες ως ακολούθως: (α) εάν ο οφειλέτης κατηγοριοποιείται ως Iδιώτης µε βάση τον 
Κανονισµό (ΕΕ) αρ. 575/2013, και οι σηµαντικές χορηγήσεις του οι οποίες παρουσιάζουν 
καθυστερήσεις πέραν των 90 ηµερών υπερβαίνουν το 20% της µικτής λογιστικής αξίας όλων των 
χρηµατοδοτούµενων χορηγήσεων του, τότε όλες οι χορηγήσεις του εν λόγω οφειλέτη 
(συµπεριλαµβανοµένων και των µη χρηµατοδοτούµενων χορηγήσεων) θα ταξινοµηθούν ως µη-
εξυπηρετούµενες, (β) εάν ο οφειλέτης δεν κατηγοριοποιείται ως Iδιώτης µε βάση τον Κανονισµό (ΕΕ) 
αρ. 575/2013, όταν έστω µία χορήγηση του οφειλέτη είναι ταξινοµηµένη ως µη-εξυπηρετούµενη (για 
χορηγήσεις µε καθυστερήσεις πέραν των 90 ηµερών ισχύουν τα κριτήρια για σηµαντικά δάνεια ως 
περιγράφονται πιο κάτω), τότε όλες οι χορηγήσεις του οφειλέτη (συµπεριλαµβανοµένων και των µη 
χρηµατοδοτούµενων χορηγήσεων) ταξινοµούνται ως µη-εξυπηρετούµενες. Σε αντίθετη περίπτωση, 
µόνο τα προβληµατικά δάνεια κατηγοριοποιούνται ως µη-εξυπηρετούµενα. 
 
Τα πιο κάτω όρια σηµαντικότητας εφαρµόζονται µόνο για χορηγήσεις µε καθυστερήσεις πέραν των 90 
ηµερών. 
 
Για χορηγήσεις σε οφειλέτες που ανήκουν στην κατηγορία των Ιδιωτών µε βάση τον Κανονισµό (ΕΕ) 
αρ. 575/2013: 
 
• Για δάνεια: σε περίπτωση που το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση υπερβαίνει το ποσό των 
€500, η χορήγηση θα θεωρείται ως σηµαντική. 
 
• Για παρατραβήγµατα/υπερβάσεις: σε περίπτωση υπέρβασης ορίου πάνω από €500 ή 
υπέρβασης µεγαλύτερης του 10% του εγκεκριµένου, από την Τράπεζα, ορίου, η χορήγηση θα θεωρείται 
ως σηµαντική.   
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Για χορηγήσεις σε οφειλέτες που δεν ανήκουν στην κατηγορία των Ιδιωτών µε βάση τον Κανονισµό 
(ΕΕ) αρ. 575/2013: 
 
• Σε περίπτωση που οι συνολικές υπερβάσεις/καθυστερήσεις του πελάτη υπερβαίνουν τα €1.000 
ή το 10% του συνολικού ποσού χρηµατοδότησης του πελάτη (χρηµατοδοτούµενες χορηγήσεις) όλες οι 
χορηγήσεις θα θεωρούνται ως σηµαντικές.  
 
Εάν βάσει των πιο πάνω κριτηρίων µια χορήγηση δεν θεωρείται σηµαντική, δύναται να ταξινοµηθεί ως 
εξυπηρετούµενη έστω και αν παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 90 ηµερών.  
 
Οι µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις µπορεί να παύσουν να θεωρούνται ως µη-εξυπηρετούµενες όταν 
όλοι οι πιο κάτω όροι ικανοποιούνται: 
 
(α) Η κατάσταση του οφειλέτη έχει βελτιωθεί στο βαθµό που είναι πιθανή η πλήρη εξόφληση, σύµφωνα 
µε τους αρχικούς ή τροποποιηµένους όρους,  
 
(β) ο οφειλέτης δεν έχει κανένα ποσό ληξιπρόθεσµο πέραν από 90 ηµέρες.  
 
Χορηγήσεις που ρυθµίστηκαν και κατά τη ρύθµιση ήταν µη-εξυπηρετούµενες ή ταξινοµήθηκαν µετά τη 
ρύθµιση ως µη-εξυπηρετούµενες ή που είναι µη-εξυπηρετούµενες λόγω ρύθµισης µπορεί να παύσουν 
να θεωρούνται ως µη-εξυπηρετούµενες όταν όλοι οι πιο κάτω όροι ικανοποιούνται: 
 
(α) Η ρύθµιση δεν οδηγεί στην αναγνώριση αποµείωσης ή στην κατάταξη της χορήγησης ως σε 
αθέτηση.  
 
(β) Έχει περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από την ηµεροµηνία της ρύθµισης. 
 
(γ) Η κατάσταση του οφειλέτη έχει βελτιωθεί στο βαθµό που είναι πιθανή η πλήρη εξόφληση, σύµφωνα 
µε τους αρχικούς ή τροποποιηµένους όρους,  
 
(δ) ο οφειλέτης δεν έχει κανένα ποσό ληξιπρόθεσµο πέραν από 90 ηµέρες.  
 
Σύµφωνα µε τα τεχνικά πρότυπα της ΕΑΤ, απόδειξη παραχώρησης συγκατάβασης στον οφειλέτη η 
οποία αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των υφιστάµενων ή αναµενόµενων δυσκολιών του οφειλέτη να 
εξυπηρετήσει το χρέος του µε βάση το τρέχον χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής περιλαµβάνει: 
  
(α) η τροποποίηση της χορήγησης δεν θα προέκυπτε εάν ο οφειλέτης δεν αντιµετώπιζε οικονοµικές 

δυσκολίες, 
 
(β) οι τροποποιηµένοι όροι και προϋποθέσεις της σύµβασης σε σχέση µε τους προηγούµενους µπορεί 

να θεωρηθούν ότι είναι υπέρ του οφειλέτη,  
 
(γ)  η τροποποιηµένη σύµβαση περιλαµβάνει ευνοϊκότερους όρους σε σχέση µε άλλες συµβάσεις που 

θα µπορούσε η Τράπεζα να προσφέρει σε οφειλέτες µε παρόµοιο προφίλ κινδύνου.  
 
Παραδείγµατα χορηγήσεων που πρέπει να ταξινοµούνται ως ρυθµισµένες µε βάση τα τεχνικά πρότυπα 
της ΕΑΤ συµπεριλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

 
(α) Xoρηγήσεις οι οποίες ήταν µη-εξυπηρετούµενες κατά την ώρα της ρύθµισης. 

 
(β) Xoρηγήσεις οι οποίες παρουσίασαν καθυστερήσεις πέραν των 30 ηµερών εντός 3 µηνών πριν την 
ρύθµιση. 
 

(γ) Ρυθµιστικά µέτρα όπως µερική διαγραφή χρεών.  
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Οι ρυθµισµένες χορηγήσεις µπορεί να παύσουν να θεωρούνται ως ρυθµισµένες όταν όλοι οι πιο κάτω 
όροι ικανοποιούνται: 
(α) H σύµβαση θεωρείται ως εξυπηρετούµενη, ακόµα και αν έχει επαναταξινοµηθεί από τη µη-

εξυπηρετούµενη κατηγορία µετά από µια ανάλυση της οικονοµικής κατάστασης του οφειλέτη που 
έδειξε ότι δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την ταξινόµησή της ως µη-εξυπηρετούµενη, 

 
(β) έχει µεσολαβήσει ελάχιστη περίοδος 2 χρόνων από την ηµεροµηνία που η ρυθµισµένη χορήγηση 

θεωρείται ως εξυπηρετούµενη και κατά την οποία η ρυθµισµένη χορήγηση ήταν σε δοκιµαστική 
περίοδο, 

 
(γ) το ποσό που αποπληρώθηκε (κεφάλαιο ή τόκος) τουλάχιστον κατά το ήµισυ της περιόδου υπό 

επίβλεψη θεωρείται ως ικανοποιητικό και/ή σηµαντικό, 
 
(δ) καµία χορήγηση του οφειλέτη δεν παρουσιάζει ληξιπρόθεσµες οφειλές πέραν των 30 ηµερών στο 

τέλος της περιόδου υπό επίβλεψη. 
 
Με βάση τις πιο πάνω κατηγορίες οι χορηγήσεις σε πελάτες του Οµίλου και της Τράπεζας, 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 

 
 

 
Χορηγήσεις σε πελάτες 

 
31 ∆εκεµβρίου 

2016 
€’000 

31 ∆εκεµβρίου 
2015 
€’000 

Λογιστική αξία 2.926.033 3.092.773 

Αποµειωµένες:   
Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) 2.473.278 2.528.751 
Ατοµικές ζηµιές αποµείωσης (1.346.526) (1.269.536) 

Λογιστική αξία 1.126.752 1.259.215 

Εκ των οποίων χορηγήσεις µε ρυθµιστικά µέτρα 561.943 552.765 

Σε καθυστέρηση αλλά όχι αποµειωµένες:   
Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος) 64.527 90.129 
Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος) 84.416 88.435 
Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) 3.354 10.030 

Λογιστική αξία 152.297 188.594 

 Ανάλυση καθυστερήσεων:   
0+ µέχρι 30 ηµέρες 62.117 64.903 
30+ µέχρι 60 ηµέρες 62.543 58.441 
60+ µέχρι 90 ηµέρες 23.921 40.452 
90 ηµέρες + 3.716 24.798 

Λογιστική αξία 152.297 188.594 

   Εκ των οποίων χορηγήσεις µε ρυθµιστικά µέτρα 62.161 42.806 

∆εν είναι σε καθυστέρηση ή αποµειωµένες:   
Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος) 1.356.264 1.227.706 
Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος) 301.527 423.873 
Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) 16.751 26.972 

Λογιστική αξία 1.674.542 1.678.551 

Εκ των οποίων χορηγήσεις µε ρυθµιστικά µέτρα 275.416 334.068 

   

Υπόλοιπα µετά τις ατοµικές ζηµιές αποµείωσης 2.953.591 3.126.360 

Συλλογικές ζηµιές αποµείωσης (27.558) (33.587) 

Συνολική λογιστική αξία 2.926.033 3.092.773 
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Η κίνηση της καθαρής λογιστικής αξίας των αποµειωµένων χορηγήσεων σε πελάτες του Οµίλου 
και της Τράπεζας παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 
 31 ∆εκεµβρίου 

2016 

31 ∆εκεµβρίου 

2015 

 €’000 €’000 

1 Ιανουαρίου 1.259.215 1.235.219 

Μεταφορά σε µη αποµειωµένες χορηγήσεις κατά τη διάρκεια του 
έτους 

(232.862) (160.757) 

Καθαρή κίνηση αποµειωµένων χορηγήσεων (95.660) (51.014) 

 930.693 1.023.448 

Χορηγήσεις που ταξινοµήθηκαν ως αποµειωµένες κατά τη 
διάρκεια του έτους 

196.059 235.767 

 
31 ∆εκεµβρίου  

1.126.752 1.259.215 

 
Οι χορηγήσεις του Οµίλου και της Τράπεζας µε ρυθµιστικά µέτρα αναλύονται πιο κάτω: 

 
   Μετά τις ατοµικές ζηµιές αποµείωσης 

 31 ∆εκεµβρίου 

2016 

31 ∆εκεµβρίου 

2015 

31 ∆εκεµβρίου 

2016 

31 ∆εκεµβρίου 

2015 

 €’000 €’000 €’000 €’000 

Εµπόριο 107.604 97.275 73.555 67.769 

Οικοδοµικές και Κτηµατικές 
επιχειρήσεις 

674.880 650.651 431.447 418.626 

Μεταποιητικές επιχειρήσεις 54.361 57.346 36.004 41.251 

Τουριστικές επιχειρήσεις 67.175 87.031 55.428 63.574 

Άλλες επιχειρήσεις 209.086 246.886 154.191 200.361 

Ιδιώτες 197.762 177.457 148.895 138.058 

 1.310.868 1.316.646 899.520 929.639 

 
Για χορηγήσεις που σχετίζονται µε δάνεια τα οποία έτυχαν αναδιάρθρωσης η αξία των εµπράγµατων 
εξασφαλίσεων ανήλθε σε €1.428 εκατ. στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (31 ∆εκεµβρίου 2015: €1.638 εκατ.).  
 
Μη-Εξυπηρετούµενες Χορηγήσεις (ΜΕΧ) 
 
Σύµφωνα µε την Οδηγία της ΚΤΚ για την Πολιτική Αποµείωσης ∆ανείων και τις ∆ιαδικασίες ∆ιενέργειας 
Προβλέψεων (Φεβρουάριος 2014), τα πιστωτικά ιδρύµατα απαιτούνται να ανακοινώνουν τους Πίνακες 
Α και Β όπως παρουσιάζονται πιο κάτω. Οι µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις του Οµίλου στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 ανήλθαν στα €2.504 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €2.602 εκατ.).  

Ο δείκτης των MEX στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων ανήλθε σε 58,2% (31 ∆εκεµβρίου 2015: 
59,2%).   

Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ µε προβλέψεις (ατοµικές και συλλογικές ζηµιές 
αποµείωσης) ανήλθε σε 54,9% (31 ∆εκεµβρίου 2015: 50,1%).  

Eξαιρουµένου των συµβατικών τόκων των αποµειωµένων χορηγήσεων ύψους €164,0 εκατ. για το 2016, 
ο δείκτης των ΜΕΧ στο σύνολο των µεικτών χορηγήσεων και ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ µε 
προβλέψεις ανήλθε σε 56,6% και 51,7% αντίστοιχα.     
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Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε τον τοµέα αντισυµβαλλόµενου στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
Πίνακας Α 
 

 

Συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης 

 εκ των οποίων 
µη-

εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

εκ των οποίων χορηγήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

 εκ των οποίων µη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

εκ των οποίων χορηγήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

 

εκ των οποίων σε 
µη 

εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

 εκ των οποίων σε 
µη 

εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Σύνολο χορηγήσεων* 4.300.117 2.503.866 1.310.868 983.643 1.374.084 1.346.526 419.142 411.348 

Γενικές Κυβερνήσεις 1.447 -- -- -- 14 -- -- -- 

Άλλες χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 66.370 31.514 33.468 21.675 17.518 16.805 10.801 10.398 

Μη-χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.869.983 1.772.477 1.052.328 812.283 940.856 922.225 349.262 343.975 

εκ των οποίων: Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 2.675.041 1.705.248 1.004.426 782.109 907.509 891.315 337.519 332.307 

εκ των οποίων: Εµπορικές κτηµατικές επιχειρήσεις  498.278 217.860 175.392 112.015 91.040 86.080 43.644 42.012 

Ανά τοµέα         

1. Κατασκευές 801.406 653.664 

 

313.257 

 

2. Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 701.465 418.713 258.432 

3. ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 265.598 164.855 89.458 

4. ∆ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και 
υπηρεσιών εστίασης 302.612 144.231 67.082 

5. Μεταποίηση 250.768 113.213 64.655 

6. Άλλοι τοµείς  548.134 277.801 147.972 

Ιδιώτες 1.362.317 699.875 225.072 149.685 415.696 407.496 59.079 56.975 

εκ των οποίων: Στεγαστικά δάνεια 619.380 236.427 97.458 53.951 102.947 100.496 17.035 16.222 

εκ των οποίων: Πίστωσης για κατανάλωση  246.895 144.834 17.794 11.225 114.412 112.072 4.362 4.034 

 
*Μη συµπεριλαµβανοµένων χορηγήσεων σε κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα. 
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Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου σύµφωνα µε τον τοµέα αντισυµβαλλόµενου στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 
Πίνακας Α 
 

 

Συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης 

 εκ των οποίων µη 
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

εκ των οποίων χορηγήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

 εκ των οποίων µη 
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

εκ των οποίων χορηγήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 

 

εκ των οποίων 
σε µη 

εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

 εκ των οποίων σε 
µη 

εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

€000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 €000 

Σύνολο χορηγήσεων* 4.395.896 2.602.383 1.316.646 958.884 1.303.123 1.269.536 396.297 387.007 

Γενικές κυβερνήσεις 2.029 6 -- -- 40 4 -- -- 

Άλλες χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 93.426 50.821 36.395 34.697 22.577 20.917 14.395 14.228 

Μη-χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 2.942.086 1.843.684 1.070.462 777.770 896.188 874.040 334.246 327.015 

εκ των οποίων: Μικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 2.737.472 1.758.353 1.031.318 746.204 848.777 829.728 322.757 315.775 

εκ των οποίων: Εµπορικές κτηµατικές επιχειρήσεις  587.535 297.974 153.612 118.090 125.320 120.276 48.591 46.967 

Ανά τοµέα         

1. Κατασκευές 820.662 692.827 

 

294.439 

 

2. Χονδρικό και λιανικό εµπόριο 704.041 428.633 247.651 

3. ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 296.312 181.288 91.307 

4. ∆ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και 
υπηρεσιών εστίασης 326.775 180.750 77.930 

5. Μεταποίηση 265.287 117.495 54.068 

6. Άλλοι τοµείς  529.009 242.691 130.793 

Ιδιώτες 1.358.355 707.872 209.789 146.417 384.318 374.575 47.656 45.764 

εκ των οποίων: Στεγαστικά δάνεια 655.928 282.162 89.005 53.360 115.941 112.552 15.680 14.873 

εκ των οποίων: Πίστωσης για κατανάλωση  247.965 142.582 15.986 10.245 106.253 103.517 2.901 2.574 

 
 

*Μη συµπεριλαµβανοµένων χορηγήσεων σε κεντρικές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα. 
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18.   ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου* ανά ηµεροµηνία χορήγησης στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
Πίνακας Β 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία 
χορήγησης** 

 
Συνολικό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων Χορηγήσεις σε µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 

Χορηγήσεις σε άλλες χρηµατοπιστωτικές 
επιχειρήσεις 

Χορηγήσεις σε ιδιώτες 

 
 
 
 
 

€’000 

Μη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές 

αποµείωσης 
 

Μη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές 

αποµείωσης 
 

Μη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές 

αποµείωσης 
 

Μη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές 

αποµείωσης 

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Εντός 1 
έτους 291.612 9.743 7.189 205.522 8.843 6.288 3.301 29 52 82.789 871 849 

1 - 2 έτη 275.474 34.253 10.490 197.731 33.473 9.955 2.070 1 25 75.673 779 510 

2 - 3 έτη 31.567 5.730 3.435 14.505 4.313 2.650 43 8 7 17.019 1.409 778 

3 - 5 έτη 319.443 160.793 87.989 201.000 120.681 66.153 4.949 1.130 235 113.494 38.982 21.601 

5 - 7 έτη 783.376 483.336 245.082 509.128 357.020 178.581 10.336 2.937 1.903 263.912 123.379 64.598 

7 - 10 έτη 1.416.757 997.590 524.505 920.610 682.462 342.008 34.024 20.730 11.469 462.123 294.398 171.028 

Πέραν των 
10 ετών 1.180.441 812.421 495.380 821.487 565.685 335.221 11.647 6.679 3.827 347.307 240.057 156.332 
             

Σύνολο 4.298.670 2.503.866 1.374.070 2.869.983 1.772.477 940.856 66.370 31.514 17.518 1.362.317 699.875 415.696 

 
 
*Μη συµπεριλαµβανοµένων χορηγήσεων σε γενικές κυβερνήσεις. 
 
**Ηµεροµηνία χορήγησης των δανείων ορίζεται ως η ηµεροµηνία δανειακής σύµβασης κάθε λογαριασµού. Για τα ρυθµισµένα δάνεια η ηµεροµηνία χορήγησης καθορίστηκε ως η ηµεροµηνία 
χορήγησης του αρχικού δανείου που ρυθµίστηκε. 
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18.   ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ (συνέχεια) 
 
Ανάλυση δανειακού χαρτοφυλακίου* ανά ηµεροµηνία χορήγησης στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 
Πίνακας Β 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηµεροµηνία 
χορήγησης** 

Συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο Χορηγήσεις σε µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις 
Χορηγήσεις σε άλλες χρηµατοπιστωτικές 

επιχειρήσεις 
Χορηγήσεις σε ιδιώτες 

 
 
 
 
 

€’000 

Μη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές 

αποµείωσης 
 

Μη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές 

αποµείωσης 
 

Μη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές 

αποµείωσης 
 

Μη-
εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις 

Συσσωρευµένες 
ζηµιές 

αποµείωσης 

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Εντός 1 
έτους 280.704 12.573 4.829 204.829 11.580 4.388 618 -- 

 
15 75.257 993 426 

1 - 2 έτη 34.694 4.421 1.840 13.556 3.586 1.503 41 4 5 21.097 831 332 

2 - 3 έτη 133.255 60.721 28.118 86.041 48.418 21.895 271 166 27 46.943 12.137 6.196 

3 - 5 έτη 616.475 333.089 141.672 402.327 242.151 103.424 10.249 3.702 1.743 203.899 87.236 36.505 

5 - 7 έτη 771.136 452.832 218.375 482.377 315.852 155.618 7.357 531 281 281.402 136.449 62.476 

7 - 10 έτη 1.599.330 1.097.637 541.286 1.056.862 759.839 357.829 63.226 40.064 16.601 479.242 297.734 166.856 

Πέραν των 
10 ετών 958.273 641.104 366.963 696.094 462.258 251.531 11.664 6.354 3.905 250.515 172.492 111.527 

             

Σύνολο 4.393.867 2.602.377 1.303.083 2.942.086 1.843.684 896.188 93.426 50.821 
 

22.577 1.358.355 707.872 384.318 

 
Σηµείωση: 
Τα ποσά σε αυτό τον πίνακα έχουν αναπροσαρµοστεί για να συνάδουν µε την αλλαγή στον ορισµό «ηµεροµηνία χορήγησης των δανείων» που υιοθετήθηκε το τρέχον έτος.   
 
*Μη συµπεριλαµβανοµένων χορηγήσεων σε γενικές κυβερνήσεις. 
 
**Ηµεροµηνία χορήγησης των δανείων ορίζεται ως η ηµεροµηνία δανειακής σύµβασης κάθε λογαριασµού. Για τα ρυθµισµένα δάνεια η ηµεροµηνία χορήγησης καθορίστηκε ως η ηµεροµηνία 
χορήγησης του αρχικού δανείου που ρυθµίστηκε. 
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19.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ  
 
       Όµιλος      Τράπεζα 

 
2016 

€’000 
2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

     

Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική 
εκµετάλλευση 

    

Εισηγµένοι τίτλοι -- 1.819 -- 1.819 

 
Στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη 

    

Εισηγµένοι τίτλοι 47.214 45.501 47.214 45.501 

 
Στοιχεία που ταξινοµήθηκαν ως δάνεια 
και απαιτήσεις 

    

Εισηγµένοι τίτλοι 299.360 226.963 299.360 226.963 

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς 
πώληση 

    

Εισηγµένοι τίτλοι 802.558 758.842 796.130 753.082 

Μη εισηγµένοι τίτλοι -- 9.961 -- 9.961 

Προβλέψεις για αποµείωση -- (74) -- (74) 

 802.558 768.729 796.130 762.969 

 1.149.132 1.043.012 1.142.704 1.037.252 

 

Η ανάλυση των επενδύσεων σε χρεόγραφα µε βάση την εναποµένουσα συµβατική λήξη τους κατά τις 
31 ∆εκεµβρίου: 
 
    Όµιλος       Τράπεζα 

 2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

Εντός τριών µηνών 133.480 67.738 129.026 67.303 

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους 161.769 79.493 161.276 79.141 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών 369.218 515.557 368.498 510.584 

Πέραν των πέντε ετών 484.665 380.224 483.904 380.224 

 1.149.132 1.043.012 1.142.704 1.037.252 

 
Ανάλυση των επενδύσεων σε χρεόγραφα µε βάση την συγκέντρωση ανά τοµέα: 
  
    Όµιλος      Τράπεζα 

 2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

Συγκέντρωση ανά τοµέα:     

Κράτη  781.665 561.411 779.238 559.664 

Τράπεζες 61.642 180.853 61.642 180.853 

Άλλοι τοµείς 305.825 300.748 301.824 296.735 

 1.149.132 1.043.012 1.142.704 1.037.252 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 η έκθεση του Οµίλου σε Κυπριακά Κυβερνητικά Οµόλογα ανήλθε σε 
€643.188 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €393.903 χιλ.).  
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19.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (συνέχεια) 
 
Η κατηγορία «Άλλοι Τοµείς» αποτελείται κυρίως από χρεόγραφα υπερεθνικών οργανισµών. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 δεν υπήρχαν χρεόγραφα δεσµευµένα (31 ∆εκεµβρίου 2015: €236 εκατ., 
χρεόγραφα δεσµεύθηκαν στα πλαίσια του σχεδίου σε στοχευµένες πράξεις πιο µακροπρόθεσµης 
αναχρηµατοδότησης (TLTROs) (Σηµ. 28).  
 
Κίνηση Πρόβλεψης για αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε χρεόγραφα: 

             Όµιλος και Τράπεζα 

 
2016 

€’000 
2015 
€’000 

 
Στοιχεία που είναι 
διαθέσιµα προς 

πώληση 

Στοιχεία που είναι 
διαθέσιµα προς 

πώληση 

Προβλέψεις για αποµείωση   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 74 211 

Αντιλογισµός πρόβλεψης  (74) (137) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  -- 74 

 
20.   ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

 

Την 1ην Ιανουαρίου 2009, ο Όµιλος προχώρησε σε αναθεώρηση της πρόθεσης για την κατοχή 
επενδύσεων σε χρεόγραφα και κατά συνέπεια της πολιτικής ταξινόµησής τους στις διάφορες 
κατηγορίες. Ως αποτέλεσµα της αναθεώρησης, αριθµός χρεογράφων τα οποία περιλαµβάνονταν στις 
κατηγορίες προοριζοµένων για εµπορική εκµετάλλευση και διαθέσιµων προς πώληση, 
επαναταξινοµήθηκαν στις κατηγορίες διακρατουµένων µέχρι τη λήξη και δανείων και απαιτήσεων. Για 
τα έτη 2010 µέχρι 2016 δεν έχει γίνει καµία άλλη επαναταξινόµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα σε άλλη 
κατηγορία.  
 
Όλα τα χρεόγραφα προοριζόµενα για εµπορική εκµετάλλευση που επαναταξινοµήθηκαν είχαν λήξει 
µέχρι το 2011.    
 
Επαναταξινόµηση επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση 
 
Με βάση τις πρόνοιες του τροποποιηµένου ∆ΛΠ 39, ο Όµιλος επαναταξινόµησε ορισµένες επενδύσεις 
σε χρεόγραφα για τις οποίες δεν υπήρχε ενεργός αγορά και τις οποίες δεν σκοπεύει να πωλήσει στο 
προβλεπτό µέλλον, από την κατηγορία διαθέσιµων προς πώληση στην κατηγορία δανείων και 
απαιτήσεων. 
 
Η λογιστική αξία και η εύλογη αξία των χρεογράφων που επαναταξινοµήθηκαν παρουσιάζεται πιο 
κάτω: 
 
 1 Ιανουαρίου 2009 31 ∆εκεµβρίου  2016 
 Λογιστική και 

εύλογη αξία 
Λογιστική 
αξία 

Εύλογη αξία 

 €’000 €’000 €’000 

Χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που 
επαναταξινοµήθηκαν ως δάνεια και απαιτήσεις 109.303 104.216 104.481 

 
Αν ο Όµιλος δεν είχε επαναταξινοµήσει τα χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση στα δάνεια και 
απαιτήσεις την 1ην Ιανουαρίου 2009, τα ίδια κεφάλαια του Οµίλου θα περιελάµβαναν ζηµιές από τη 
µεταβολή στην εύλογη αξία τους ύψους €4.822 χιλ., οι οποίες θα καταχωρούνταν στο αποθεµατικό 
επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση. 
 
Επιπρόσθετα, την 1ην Ιανουαρίου 2009, ο Όµιλος επαναταξινόµησε ορισµένα χρεόγραφα διαθέσιµα 
προς πώληση, τα οποία προτίθεται να διακρατήσει µέχρι τη λήξη, ως διακρατούµενα µέχρι τη λήξη.  Η 
λογιστική αξία των χρεογράφων που µεταφέρθηκαν την 1ην Ιανουαρίου 2009, ανερχόταν σε €1.019 
εκατ. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 η λογιστική αξία των εναποµείναντων αυτών χρεογράφων ήταν µηδέν 
καθώς όλα τα χρεόγραφα είχαν λήξει (31 ∆εκεµβρίου 2015: €6.795 χιλ.). 
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20.   ΕΠΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (συνέχεια) 
 
Ως αποτέλεσµα της πιο πάνω απόφασης, για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, απόσβεση 
επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν ύψους 
€733 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €1.492 χιλ.), µεταφέρθηκε από το αποθεµατικό επανεκτίµησης 
επενδύσεων στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. 
 
21.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
 

 
   Όµιλος Τράπεζα 

 

2016 2015 2016 2015 

€'000 €'000 €'000 €'000 

Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική 
εκµετάλλευση     

Εισηγµένοι τίτλοι  293 282 293 282 

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς 
πώληση 

    

Εισηγµένοι τίτλοι  1.352 1.657 1.352 1.657 

Προβλέψεις για αποµείωση (370) (370) (370) (370) 

 
982 1.287 982 1.287 

Μη εισηγµένοι τίτλοι 8.252 7.535 7.974 7.257 

Προβλέψεις για αποµείωση (1.024) (1.010) (746) (732) 

 
7.228 6.525 7.228 6.525 

Οργανισµοί Συλλογικών  
Επενδύσεων 7.505 7.046 -- -- 

 
15.715 14.858 8.210 7.812 

 
16.008 15.140 8.503 8.094 

 
    Όµιλος       Τράπεζα 

 2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Συγκέντρωση ανά τοµέα:     

Στοιχεία προοριζόµενα για εµπορική 
εκµετάλλευση 

    

Άλλοι τοµείς 293 282 293 282 

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς 
πώληση 

    

Άλλοι τοµείς 8.210 7.812 8.210 7.812 

Οργανισµοί Συλλογικών Επενδύσεων 7.505 7.046 -- -- 

 

15.715 14.858 8.210 7.812 

 
16.008 15.140 8.503 8.094 

 
Οι µη εισηγµένοι τίτλοι διαθέσιµοι προς πώληση περιλαµβάνουν τις συµµετοχές του Οµίλου και της 
Τράπεζας στην εταιρεία JCC Payment Systems Ltd ύψους €4.894 χιλ. (2015: €6.269 χιλ.). Για τον 
καθορισµό της εύλογης αξίας της επένδυσης της Τράπεζας στη µη εισηγµένη εταιρεία JCC Payment 
Systems Ltd έχει χρησιµοποιηθεί µέθοδος αποτίµησης που βασίζεται στην καθαρή θέση της εταιρείας. 

Κατά το 2016 ο Όµιλος συνέχισε να επενδύει σε Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων (ETFs) που 
είναι επενδύσεις σε µετοχές/µονάδες σε καλά διαφοροποιηµένα επενδυτικά ταµεία.  
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21.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ (συνέχεια) 
 
Κίνηση Πρόβλεψης για αποµείωση στην αξία επενδύσεων σε µετοχές: 
 
    Όµιλος 

       
Τράπεζα 

 2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
Προβλέψεις για αποµείωση     

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 1.380 12.548 1.102 11.387 

Συναλλαγµατική διαφορά 14 370 14 370 

Αντιλογισµός λόγω πώλησης -- (11.538) -- (10.655) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου  1.394 1.380 1.116 1.102 

 
22.   ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 
 
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν το κόστος αγοράς µετοχών ή το κόστος 
ίδρυσης/επένδυσης µείον πρόβλεψη για αποµείωση της αξίας της επένδυσης, όπου εφαρµόζεται, στις 
ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:  
 
     Τράπεζα 
 

Τοµέας Εργασιών 
Χώρα 

δραστηριοποίησης 
και εγγραφής 

   
Μερίδιο 

% 

Αριθµός 
µετοχών 

(χιλ.) 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 

Ελληνική Τράπεζα 

(Επενδύσεις) Λτδ 

Επενδυτική 
Τραπεζική, 
διαχείριση 

χαρτοφυλακίου 
και 

χρηµατιστηριακές 
υπηρεσίες 

Κύπρος 100 3.750 4.309 4.309 

Hellenic Bank Trust and  

Finance Corporation Ltd 

Χρηµατοδοτικές 
υπηρεσίες 

 
Κύπρος 

 
100 

 
50 

 
94 

 
94 

Παγκυπριακή Ασφαλιστική 
Λτδ 

Γενικός κλάδος 
ασφαλειών  Κύπρος 99,96 15.700 32.423 32.423 

Hellenic Alico Life 

Insurance Company Ltd Ασφάλειες ζωής Κύπρος 
72,50 725 1.239 1.239 

Ελληνική Ασφαλιστική 
Πρακτόρευση Ε.Π.Ε. 

Μη-ενεργός Ελλάδα 
99,50 600 -- 18 

Ελληνική Ασφαλιστική 
Πρακτόρευση Λτδ 

Ασφαλιστικός 
∆ιαµεσολαβητής Κύπρος 100       50 86 86 

D4A2 Λτδ Επενδύσεις  Κύπρος 100 340 53.470 -- 
      

91.621 
 

38.169 

 
Η Ελληνική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Ε.Π.Ε. διαλύθηκε την 1η Σεπτεµβρίου 2016.  
 
Στις 28 Νοεµβρίου 2016, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας (Επενδύσεις) Λτδ («ΕΤΕ») 
αποφάσισε τον τερµατισµό όλων των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της εταιρείας οι οποίες κατά 
κύριο λόγο αφορούσαν την υπηρεσία χρηµατιστηριακών συναλλαγών σε ιδιώτες επενδυτές.  Με βάση 
την απόφαση αυτή, στις 17 Φεβρουαρίου 2017 οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες της ΕΤΕ 
τερµατίστηκαν.  
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η D4A2 Λτδ ήταν η µητρική εταιρεία 25 εξ’ ολοκλήρου ιδιόκτητων Εταιρειών 
Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ) οι οποίες δηµιουργήθηκαν ή αγοράστηκαν για την κατοχή περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν µέσω διευθέτησης χρεών.  Από τις 25 ΕΕΣ, οι 5 ήταν 
αδρανείς (31 ∆εκεµβρίου 2016) ενώ 2 από αυτές  είχαν υπογράψει συµφωνίες για την απόκτηση 
περιουσιακών στοιχείων. Για λεπτοµέρειες για την D4A2 Λτδ γίνεται αναφορά στην Σηµείωση 26.  
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23.   ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Όµιλος 
 

 
Γη και 
κτήρια 

2016 

Εγκαταστάσεις 
και  

 εξοπλισµός 
2016 

 
 

Σύνολο 
2016 

 €'000 €'000 €'000 
Κόστος ή εκτίµηση    

1 Ιανουαρίου  87.975 60.832 148.807 

Προσθήκες 41 6.177 6.218 

Μεταφορά σε αποθέµατα ακινήτων προς πώληση (621) -- (621) 

Εκποιήσεις/µεταφορές -- (1.618) (1.618) 

 
31 ∆εκεµβρίου  87.395 65.391 152.786 

 

Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου  1.421 48.822 50.243 

Επιβάρυνση έτους 1.099 3.429 4.528 

Μεταφορά σε αποθέµατα ακινήτων προς πώληση (16) -- (16) 

Εκποιήσεις/µεταφορές -- (1.617) (1.617) 

31 ∆εκεµβρίου  2.504 50.634 53.138 

 
Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 84.891 14.757 99.648 

 
 
Όµιλος 
 

 
Γη και 
κτήρια 

2015 

Εγκαταστάσεις 
και 

εξοπλισµός 
2015 

 
 

Σύνολο 
2015 

 €'000 €'000 €'000 
Κόστος ή εκτίµηση    

1 Ιανουαρίου  87.975 57.351 145.326 

Προσθήκες -- 4.928 4.928 

Εκποιήσεις/µεταφορές -- (1.447) (1.447) 

 
31 ∆εκεµβρίου  87.975 60.832 148.807 

 

Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου  325 47.286 47.611 

Επιβάρυνση έτους 1.096 2.851 3.947 

Εκποιήσεις/µεταφορές -- (1.315) (1.315) 

31 ∆εκεµβρίου  1.421 48.822 50.243 

 
Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 86.554 12.010 98.564 
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23.   ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 

Τράπεζα 
 
 

Γη και 
κτήρια 

2016 

Εγκαταστάσεις και  
 εξοπλισµός 

2016 

 
Σύνολο 

2016 
 €'000 €'000 €'000 
Κόστος ή εκτίµηση    
1 Ιανουαρίου  81.171 58.253 139.424 

Προσθήκες 41 6.145 6.186 

Πωλήσεις/µεταφορές -- (1.599) (1.599) 

31 ∆εκεµβρίου  81.212 62.799 144.011 

 

    

Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου  1.283 46.415 47.698 

Επιβάρυνση έτους 1.042 3.380 4.422 

Πωλήσεις/µεταφορές -- (1.599) (1.599) 

31 ∆εκεµβρίου  2.325 48.196 50.521 

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  78.887 14.603 93.490 

 
 
 
Τράπεζα 
 
 

 
Γη και 
κτήρια 

2015 

 
Εγκαταστάσεις και  

 εξοπλισµός 
2015 

 
 

Σύνολο 
2015 

 €'000 €'000 €'000 
Κόστος ή εκτίµηση    
1 Ιανουαρίου  81.171 54.807 135.978 

Προσθήκες -- 4.880 4.880 

Πωλήσεις/µεταφορές -- (1.434) (1.434) 

31 ∆εκεµβρίου  81.171 58.253 139.424 

 

    

Αποσβέσεις    

1 Ιανουαρίου  244 44.927 45.171 

Επιβάρυνση έτους 1.039 2.794 3.833 

Πωλήσεις/µεταφορές -- (1.306) (1.306) 

31 ∆εκεµβρίου  1.283 46.415 47.698 

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  79.888 11.838 91.726 
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23.   ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (συνέχεια) 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2014, ο Όµιλος προχώρησε σε επανεκτίµηση της γης και των κτηρίων που κατέχει, 
από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές µε βάση την αγοραία αξία για την υφιστάµενη χρήση τους.  
 
Το κόστος και η αντίστοιχη καθαρή λογιστική αξία της ιδιόκτητης γης και κτηρίων του Οµίλου µε βάση 
το ιστορικό κόστος στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, ανήλθε σε €70.921 χιλ. (2015: €70.880 χιλ.) και €63.091 
χιλ. (2015: €63.751 χιλ.) αντίστοιχα, και για την Τράπεζα σε €66.964 χιλ. (2015: €66.923 χιλ.) και 
€59.176 χιλ. (2015: €59.836 χιλ.) αντίστοιχα.  
 
Η κατηγορία εγκαταστάσεις και εξοπλισµός συµπεριλαµβάνει στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ποσό ύψους 
€957 χιλ. (2015: €1.038 χιλ.) το οποίο αποτελεί το κόστος των καταστηµάτων του Οµίλου και της 
Τράπεζας υπό ανακαίνιση. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η αξία της ιδιόκτητης γης του Οµίλου που επανεκτιµήθηκε και που δεν 
αποσβέστηκε ανήλθε σε €30.237 χιλ. (2015: €30.196 χιλ.) και για την Τράπεζα σε €29.107 χιλ. (2015: 
€29.067 χιλ.). 
 
24.   ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
 
Όµιλος 
 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

2016 

 
Υπεραξία 

2016 

 
Σύνολο 

2016 
 €'000 €'000 €'000 
Κόστος     

1 Ιανουαρίου  25.967 25.130 51.097 

Προσθήκες 5.465 101 5.566 

Εκποιήσεις (134) -- (134) 

31 ∆εκεµβρίου  
31.298 25.231 56.529 

    
Χρεόλυση ή ζηµιές αποµείωσης    

1 Ιανουαρίου  18.151 10.306 28.457 

Επιβάρυνση έτους 1.548 25 1.573 

Αποµείωση -- 106 106 

Εκποιήσεις (133) -- (133) 

31 ∆εκεµβρίου  
19.566 10.437 30.003 

 
Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  11.732 14.794 26.526 

    
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, ο Όµιλος  εξέτασε κατά πόσο υπάρχει ένδειξη για αποµείωση του συνόλου 
της υπεραξίας που προέκυψε από την εξαγορά της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λτδ, υπολογίζοντας 
την εκτιµηµένη εύλογη αξία της εταιρείας βάσει των  µελλοντικών ταµειακών ροών, οι οποίες 
προεξοφλήθηκαν στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας προεξοφλητικό επιτόκιο πριν την 
φορολογία το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του 
χρήµατος και τους κινδύνους συναφείς µε τις επενδύσεις. Από την άσκηση αυτή δεν προέκυψε 
οποιαδήποτε αποµείωση της αξίας της υπεραξίας. 
 
Κατά το 2016 η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ εξαγόρασε χαρτοφυλάκια σε ισχύ (PVIFs) αξίας €101 
χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: € µηδέν). 
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24.   ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια) 
 
Όµιλος 
 

Λογισµικά 
προγράµµατα 

2015 

 
Υπεραξία 

2015 

 
Σύνολο 

2015 
 €'000 €'000 €'000 
Κόστος     

1 Ιανουαρίου  22.192 25.130 47.322 

Προσθήκες 3.777 -- 3.777 

Εκποιήσεις (2) -- (2) 

31 ∆εκεµβρίου  
25.967 25.130 51.097 

    
Χρεόλυση ή ζηµιές αποµείωσης    

1 Ιανουαρίου  17.333 10.306 27.639 

Επιβάρυνση έτους 820 -- 820 

Εκποιήσεις (2) -- (2) 

31 ∆εκεµβρίου  
18.151 10.306 28.457 

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  7.816 14.824 22.640 

 
Τράπεζα 
 

Λογισµικά προγράµµατα 
2016 

 €'000 
Κόστος   
1 Ιανουαρίου  25.540 

Προσθήκες 5.404 

Εκποιήσεις (134) 

31 ∆εκεµβρίου  30.810 

Χρεόλυση ή ζηµιές αποµείωσης   

1 Ιανουαρίου  17.757 

Επιβάρυνση έτους 1.524 

Εκποιήσεις (134) 

31 ∆εκεµβρίου  19.147 

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  11.663 

  
Τράπεζα 2015 
 €'000 
Κόστος  
 

 

1 Ιανουαρίου  21.775 

Προσθήκες 3.767 

Εκποιήσεις (2) 

31 ∆εκεµβρίου  25.540 

Χρεόλυση ή ζηµιές αποµείωσης   
1 Ιανουαρίου  16.952 

Επιβάρυνση έτους 807 

Εκποιήσεις (2) 

31 ∆εκεµβρίου  17.757 

Καθαρή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου  7.783 
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25. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως: 
 
 Όµιλος Τράπεζα 

 2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων και διαφορές 
αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 

 
1 

 
1 

 
-- 

 
-- 

Φορολογικές ζηµιές 8.464 58.093 8.464 58.093 

 8.465 58.094 8.464 58.093 

 
Κίνηση αναβαλλόµενης φορολογίας: 
 
 

Όµιλος 
  

 
Υπόλοιπο  

1 Ιανουαρίου 

Επίδραση στην 
κατάσταση  

λογαριασµού 
αποτελεσµάτων 

 
 

Υπόλοιπο  
31 ∆εκεµβρίου 

2016 €'000 
 

€'000 
 

€'000 
 

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων και 
διαφορές αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων 

 
 

1 

 
 

-- 

 
 

1 
Φορολογικές ζηµιές 58.093 (49.629) 8.464 

 58.094 (49.629) 8.465 

 
 

Όµιλος 
 

Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 

Επίδραση στην 
κατάσταση  

λογαριασµού 
αποτελεσµάτων 

 
 

Υπόλοιπο  
31 ∆εκεµβρίου 

2015 €'000 
 

€'000 
 

€'000 
 

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων και 
διαφορές αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων 

 

159 

 

(158) 

 

1 

Φορολογικές ζηµιές 52.312 5.781 58.093 

 52.471 5.623 58.094 

   

  Τράπεζα 

 Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 

Επίδραση στην 
κατάσταση  

λογαριασµού 
αποτελεσµάτων 

 
Υπόλοιπο  

31 ∆εκεµβρίου 

2016 €'000 €'000 €'000 

Φορολογικές ζηµιές 58.093 (49.629) 8.464 

  
 

Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 

Επίδραση στην 
κατάσταση  

λογαριασµού 
αποτελεσµάτων 

 
 

Υπόλοιπο  
31 ∆εκεµβρίου 

2015 €'000 
 

€'000 
 

€'000 
 

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων και 
διαφορές αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων 

 

158 

 

(158) 

 

-- 

Φορολογικές ζηµιές 52.312 5.781 58.093 

 52.470 5.623 58.093 
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25. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
Ανάλυση των συσσωρευµένων φορολογικών ζηµιών παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 
 
 

 
 
 
 

Φορολογικές 
ζηµιές 

 
Φορολογικές ζηµιές 

για τις οποίες 
διαγράφηκε 

αναβαλλόµενη 
φορολογία  

 
Φορολογικές ζηµιές 

για τις οποίες 
αναγνωρίστηκε 
αναβαλλόµενη 

φορολογία  
 €'000 €'000 €'000 
Λήγουν εντός του τρέχοντος έτους  67.721 67.721 -- 
Λήγουν εντός 3 ετών 370.496 341.496 29.000 
Λήγουν µεταξύ 4 και 5 ετών 38.713 -- 38.713 

 476.930 409.217 67.713 

Κατά τη διάρκεια του 2016, αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις ύψους €51,2 εκατ. διαγράφηκαν και 
χρεώθηκαν στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Η διαγραφή των αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων, προέκυψε από φορολογικές ζηµιές για τις οποίες δεν είναι πλέον πιθανό ότι 
το φορολογικό όφελος θα χρησιµοποιηθεί, εφόσον η πλειοψηφία αυτών των φορολογικών ζηµιών λήγει 
στις 31 ∆εκεµβρίου 2018. Το ποσό των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων βασίζεται σε κρίσεις 
της ∆ιεύθυνσης της Τράπεζας σχετικά µε την ικανότητα πραγµατοποίησης µελλοντικών φορολογητέων 
κερδών. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στα διαθέσιµα στοιχεία συµπεριλαµβανοµένων των ιστορικών 
στοιχείων, των βελτιωµένων µακροοικονοµικών εκτιµήσεων, της πτώσης των καταθετικών επιτοκίων, 
της σταθεροποίησης των µη-εξυπηρετούµενων δανείων, της διαδικασίας αποµείωσης και προβλέψεων 
και τα αποτελέσµατα των εργασιών. 
 
Ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται είναι 12,5%. Οι φορολογικές ζηµιές καλύπτονται από την  
ίδια δικαιοδοσία µε την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
26.   ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
 
 Όµιλος Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
Προπληρωµένα έξοδα 2.370 2.195 2.364 2.189 

Εύλογη αξία παραγώγων (Σηµ. 36) 10.926 6.653 10.926 6.653 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για κάλυψη 
υποχρεώσεων ταµείων συνδεδεµένων µε 
επενδυτικές µονάδες 

 
 

14.230 

 
 

13.372 

 
 

-- 

 
 

-- 
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση -- -- 40.625 41.414 
Αποθέµατα ακινήτων προς πώληση 117.695 71.216 24.029 28.200 
Χρεώστες και άλλοι χρεωστικοί λογαριασµοί 34.098 22.238 12.234 3.294 
Μετοχές που κατέχονται προς πώληση -- 12.381 -- 12.381 

 

179.319 128.055 90.178 94.131 

 
Αποθέµατα ακινήτων προς πώληση  
 
Η Τράπεζα, µέσα στα πλαίσια της διαχείρισης των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων, προχωρεί µε 
την πραγµατοποίηση αριθµού συναλλαγών για διευθέτηση χρέους προς αντάλλαγµα ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων (debt-to-asset-swaps).  
 
Ακίνητα που αποκτούνται για διευθέτηση χρέους, αποκτούνται είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω των εξ’ 
ολοκλήρου θυγατρικών Εταιρειών Ειδικού Σκοπού (ΕΕΣ). Για σκοπούς αποτελεσµατικότερης 
ρευστοποίησης οι ΕΕΣ κατέχονται είτε άµεσα από την Τράπεζα, είτε έµµεσα µέσω της εξ’ ολοκλήρου 
θυγατρικής εταιρείας (D4A 2 Ltd). Για ακίνητα που κατέχονται µέσω ΕΕΣ και για τα οποία ακόµη δεν έχει 
εκδοθεί τίτλος, η ιδιοκτησία εξασφαλίζεται µε την υποβολή της σχετικής αγοραπωλητήριας συµφωνίας 
στο κτηµατολόγιο.  
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26.   ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)   
  
Τα αποθέµατα ακινήτων περιλαµβάνουν οικιστικά, γραφεία και άλλα εµπορικά ακίνητα, βιοµηχανικά 
κτήρια και γή (οικόπεδα και τεµάχια γης). 
 
Η Τράπεζα δηµιούργησε κατά το 2015, µε ποσοστό κατοχής 100%, την Anolia Holdings Ltd της οποίας 
κύρια δραστηριότητα είναι η κατοχή και διαχείριση ακίνητης ιδιοκτησίας, και κατηγοριοποιείται στα 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η εύλογη αξία της 
επένδυσης ανήλθε σε €40.625 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €41.414 χιλ.). 
  
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, τα αποθέµατα ακινήτων του Οµίλου προς πώληση ανήλθαν σε €117.695 χιλ. 
(31 ∆εκεµβρίου 2015: €71.216 χιλ.), εκ των οποίων €116.270 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €70.483 χιλ.) 
σχετίζονται µε περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν για διακανονισµό χρέους και το υπόλοιπο ποσό 
των €1.425 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €733 χιλ.) σχετίζεται µε περιουσιακά στοιχεία που δεν είναι σε 
χρήση.  
 
Η κίνηση των περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου που κατέχονται προς πώληση από διευθέτηση 
χρεών πελατών παρουσιάζεται ως ακολούθως: 
 
 Τραπεζικές & 

Χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες 

 
Ασφαλιστικές 

Εργασίες 

 
 

Σύνολο 
 €'000 

 
€'000 

 
€'000 

 
1 Ιανουαρίου 2016 69.655 828 70.483 

Προσθήκες 51.510 -- 51.510 

Πωλήσεις (4.698) -- (4.698) 

Ζηµιές αποµείωσης (990) (35) (1.025) 

31 ∆εκεµβρίου 2016 115.477 793 116.270 

 
 Τραπεζικές & 

Χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες 

 
Ασφαλιστικές 

Εργασίες 

 
 

Σύνολο 
 €'000 

 
€'000 

 
€'000 

 
1 Ιανουαρίου 2015 7.257 908 8.165 

Προσθήκες 62.910 -- 62.910 

Πωλήσεις (256) -- (256) 

Ζηµιές αποµείωσης (256) (80) (336) 

31 ∆εκεµβρίου 2015 69.655 828 70.483 

 
Κατά τη διάρκεια του 2016, τα αποθέµατα ακινήτων προς πώληση και τα περιουσιακά στοιχεία που 
κατέχονται προς πώληση, έτυχαν επανεκτίµησης από ανεξάρτητους εγκεκριµένους εκτιµητές µε βάση 
τις ενδείξεις της αγοράς για την υφιστάµενη χρήση τους. Η εύλογη αξία των περιουσιακών αυτών 
στοιχείων ανέρχεται για τον Όµιλο στις €141.350 χιλ. (2015: €71.186 χιλ.) και για την Τράπεζα στις 
€139.692 χιλ. (2015: €69.958 χιλ.). 
 
Μετοχές που κατέχονται προς πώληση 
 
Κατά τη διάρκεια του 2015, οι µετοχές που κατέχονται προς πώληση αφορούν την επένδυση της 
Τράπεζας σε µετοχές της Visa Europe Limited και πωλήθηκαν µέσα στο 2016 (Σηµ. 8).  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για κάλυψη υποχρεώσεων ταµείων συνδεδεµένων µε 
επενδυτικές µονάδες αποτελούνται από: 
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26.   ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (συνέχεια)   
 Όµιλος 
 2016 

€'000 
2015 
€'000 

Καταθέσεις 3.456 2.782 

Κρατικά χρεόγραφα 434 330 

Επενδύσεις σε µετοχές 10.340 10.260 

 14.230 13.372 

 
27.   ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
 

 Όµιλος και Τράπεζα 

  2016 
€'000 

2015 
€'000 

    
∆ιατραπεζικοί λογαριασµοί  55.132 37.036 

Εκκαθάριση επιταγών  19.149 15.610 

Καταθέσεις στην Αγορά Χρήµατος  26.371 24.292 

  
100.652 76.938 

 
Ανάλυση των οφειλών σε άλλες τράπεζες µε βάση την εναποµένουσα συµβατική λήξη τους κατά τις 31 
∆εκεµβρίου.  
 
 

 Όµιλος και Τράπεζα 

  2016 
€'000 

2015 
€'000 

    
Σε πρώτη ζήτηση   74.309 52.629 

Εντός τριών µηνών   16.821 17.166 

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους   9.522 7.143 

  
100.652 76.938 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, ποσό ύψους €12.794 χιλ. (2015: €2.271 χιλ.) έχει δεσµευθεί ως εξασφάλιση 
οφειλών σε άλλες τράπεζες, µέσα στα πλαίσια της συνήθους πρακτικής µεταξύ των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 
 
28.  ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 Όµιλος και Τράπεζα 
 2016 

€'000 
2015 
€'000 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών -- 236.373 

 
Στις 5 Ιουνίου 2014, στα πλαίσια της προσπάθειας σταθερότητας στην Ευρωζώνη, το συµβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποφάσισε να εισαγάγει µέτρα για την ενίσχυση της 
λειτουργίας του µηχανισµού µετάδοσης της νοµισµατικής πολιτικής µε την παροχή δανείων προς την 
πραγµατική οικονοµία. Ένα συγκεκριµένο µέτρο που ανακοινώθηκε από την ΕΚΤ σε σχέση µε την 
επίτευξη του στόχου αυτού, ήταν η απόφασή της ΕΚΤ να πραγµατοποιήσει µια σειρά στοχευµένων 
ενεργειών µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης (TLTROs) για µια περίοδο δύο ετών. Κατά τη 
διεξαγωγή του σχεδίου αυτού, η ΕΚΤ είχε ως στόχο τη στήριξη των τραπεζικών δανείων προς τον µη 
χρηµατοπιστωτικό ιδιωτικό τοµέα, δηλαδή τα νοικοκυριά και τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, 
στα κράτη µέλη των οποίων το νόµισµα είναι το Ευρώ. Το µέτρο αυτό δεν προτίθετο να καλύψει 
οποιαδήποτε δάνεια για σκοπούς αγοράς κατοικίας. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, οι τράπεζες αρχικά 
ήταν σε θέση να δανειστούν ένα ποσό που ισοδυναµεί  έως και 7% ενός συγκεκριµένου µέρους των 
δανείων τους σε δύο πράξεις, το Σεπτέµβριο και το ∆εκέµβριο του 2014. Η Τράπεζα συµµετείχε στο 
πρόγραµµα TLTRO το ∆εκέµβριο του 2014 µε χρηµατοδότηση ύψους  €236 εκατ. µε επιτόκιο 0,15% 
για 4 χρόνια.  Στις 29 Ιουνίου 2016 η Τράπεζα προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωµή της 
χρηµατοδότησης TLTRO. 
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29.   ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ 
 
 
 

 Όµιλος και Τράπεζα 

  2016 
€'000 

2015 
€'000 

    

Καταθέσεις όψεως  3.043.347 3.012.242 

Καταθέσεις ταµιευτηρίου  613.996 574.385 

Καταθέσεις προειδοποίησης  210.532 154.170 

Προθεσµιακές καταθέσεις  2.243.213 2.397.908 

                                                                                                                              6.111.088 6.138.705 

 
Η ανάλυση των καταθέσεων και άλλων λογαριασµών πελατών µε βάση την εναποµένουσα συµβατική 
λήξη τους κατά τις 31 ∆εκεµβρίου:  
 
 
 

 Όµιλος και Τράπεζα 

  2016 
€'000 

2015 
€'000 

    

Σε πρώτη ζήτηση   3.687.876 3.737.609 

Εντός τριών µηνών   1.132.639 1.095.319 

Μεταξύ τριών µηνών και ενός έτους   1.183.822 1.184.733 

Μεταξύ ενός και πέντε ετών  106.751 121.044 

                                                                                                                              6.111.088 6.138.705 

 
30.   ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία προέκυψε ως ακολούθως: 
 
 Όµιλος Τράπεζα 
 2016 

€'000 
2015 
€'000 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων και 
διαφορές αποσβέσεων και κεφαλαιουχικών 
εκπτώσεων 1.975 1.467 1.792 1.329 

Άλλες προσωρινές διαφορές 5 5 8 8 

  
1.980 

 
1.472 

 
1.800 

 
1.337 

 
Κίνηση αναβαλλόµενης φορολογίας: 
 
2016 Όµιλος 
  

 
Υπόλοιπο  

1 Ιανουαρίου 

 
Επίδραση στο 
αποθεµατικό 

επανεκτίµησης 

Επίδραση στην  
κατάσταση 

λογαριασµού 
αποτελεσµάτων 

 
 

Υπόλοιπο  
31 ∆εκεµβρίου 

     
 €'000 €'000 €'000 €'000 
∆ιαφορές από επανεκτίµηση 
ακινήτων και διαφορές αποσβέσεων 
και κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 

 
 

1.467 

 
 

12 

 
 

496 

 
 

1.975 
 
Άλλες προσωρινές διαφορές 

 
5 

 
-- 

 
-- 

 
5 

 1.472 12 496 1.980 
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30.   ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
2015 Όµιλος 
  

 
Υπόλοιπο  

1 Ιανουαρίου 

 
 

Επίδραση στο 
αποθεµατικό 

επανεκτίµησης 

 
Επίδραση στην  

κατάσταση 
λογαριασµού 

αποτελεσµάτων 

 
 
 

Υπόλοιπο  
31 ∆εκεµβρίου 

     
 €'000 €'000 €'000 €'000 
∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων 
και διαφορές αποσβέσεων και 
κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 

 
 

1.340 

 
 

41 

 
 

86 

 
 

1.467 
 
Άλλες προσωρινές διαφορές 

 
5 

 
-- 

 
-- 

 
5 

 1.345 41 86 1.472 

     

 
2016  Τράπεζα 

  
 

Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 

 
Επίδραση στο 
αποθεµατικό 

επανεκτίµησης 

 
Επίδραση στην  

κατάσταση 
λογαριασµού 

αποτελεσµάτων 

 
 
 

Υπόλοιπο  
31 ∆εκεµβρίου 

 €'000 €'000 €'000 €'000 

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων 
και διαφορές αποσβέσεων και 
κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 

 
1.329 

 
 

9 

 
 

454 

 
 

1.792 
 
Άλλες προσωρινές διαφορές 

 
8 

 
-- 

 
-- 

 
8 

 
1.337 9 454 1.800 

 

2015 

  
Τράπεζα 

  
 

Υπόλοιπο  
1 Ιανουαρίου 

 
 

Επίδραση στο 
αποθεµατικό 

επανεκτίµησης 

 
Επίδραση στην  

κατάσταση 
λογαριασµού 

αποτελεσµάτων 

 
 
 

Υπόλοιπο  
31 ∆εκεµβρίου 

 €'000 €'000 €'000 €'000 

∆ιαφορές από επανεκτίµηση ακινήτων 
και διαφορές αποσβέσεων και 
κεφαλαιουχικών εκπτώσεων 

 
1.099 

                   
 

38 

 
 

192 

 
 

1.329 
 
Άλλες προσωρινές διαφορές 

 
8 

 
-- 

 
-- 

 
8 

 
1.107 38 192 1.337 

 
31.   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
              Όµιλος        Τράπεζα 
 2016 

€'000 
2015 
€'000 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Εύλογη αξία παραγώγων (Σηµ.36) 4.227 7.362 4.227 7.362 

Οφειλόµενα έξοδα  15.089 15.457 15.021 15.095 

Υποχρεώσεις ταµείων συνδεδεµένων µε 
επενδυτικές µονάδες 14.230 13.372 -- -- 
Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου που απορρέει από ανειληµµένες 
υποχρεώσεις και εγγυήσεις 14.823 21.814 14.823 21.814 
Προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές 
υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα και/ή 
απαιτήσεις 8.019 8.008 8.019 8.008 

Άλλοι πιστωτικοί λογαριασµοί 55.536 48.294 16.663 10.277 

 111.924 114.307 58.753 62.556 
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31.   ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (συνέχεια) 
 
Συσσωρευµένες προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου από ανειληµµένες υποχρεώσεις 
και εγγυήσεις: 
 
 

 Όµιλος και Τράπεζα 

  2016 
€'000 

2015 
€'000 

    

1 Ιανουαρίου   21.814 22.463 

Χρέωση για το έτος  (7.002) (649) 

Συναλλαγµατική διαφορά  11 -- 

31 ∆εκεµβρίου  14.823 21.814 

 
Προβλέψεις για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα και/ή απαιτήσεις: 
 
 Όµιλος και Τράπεζα 

 
2016 
€'000 

2015 
€'000 

1 Ιανουαρίου 8.008 2.151 
Χρήση προβλέψεων (138) -- 
Χρέωση για το έτος 149 5.857 

31 ∆εκεµβρίου 8.019 8.008 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται ως προβλέψεις είναι η καλύτερη εκτίµηση της δαπάνης που απαιτείται 
για το διακανονισµό της υφιστάµενης υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς, λαµβάνοντας 
υπόψη τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τα γεγονότα και τις καταστάσεις της 
κάθε εκκρεµούσης δικαστικής υπόθεσης ή καταγγελίας/παραπόνου. Η αναγνώριση οποιασδήποτε 
πρόβλεψης δεν καθιστά παραδοχή αδικοπραγίας ή νοµικής υποχρέωσης. 
 
32.   ∆ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 Όµιλος Τράπεζα 

 2016 
€'000 

2015 
€'000 

2016 
€'000 

2015 
€'000 

Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο     

Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 1.597 1.597 1.597 1.597 

Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 128.070 128.070 128.070 128.070 

 
129.667 129.667 129.667 129.667 

     

∆ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο 
    

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2016 -- 41.801 -- 41.801 

Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2018 10.000 10.000 10.000 10.000 

 10.000 51.801 10.000 51.801 

     
 

139.667 181.468 139.667 181.468 

 
Οι πλήρεις λεπτοµέρειες/όροι έκδοσης των χρεογράφων και αξιόγραφων της Τράπεζας 
περιλαµβάνονται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο και στα Συµπληρωµατικά Ενηµερωτικά ∆ελτία της κάθε 
έκδοσης. 
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32.   ∆ΑΝΕΙΑΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (συνέχεια) 
 
Πρωτοβάθµιο Κεφάλαιο 
 
Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 («ΜΑΚ 1») 
 
Τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Σύµφωνα 
µε τους όρους έκδοσής τους, φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο ίσο µε 11% το οποίο είναι πληρωτέο σε 
τριµηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωµής Τόκου. Ως ηµεροµηνίες πληρωµής τόκου 
ορίζονται η 31η Μαρτίου, η 30η Ιουνίου, η 30η Σεπτεµβρίου και η 31η ∆εκεµβρίου. 
 
Η Τράπεζα µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να ακυρώσει την πληρωµή µέρους ή όλου του τόκου 
σε µη σωρευτική βάση, σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει απαραίτητο ή επιθυµητό και για οποιονδήποτε 
λόγο, για απεριόριστο χρονικό διάστηµα και χωρίς αυτό να επιφέρει οποιοδήποτε περιορισµό στην 
Τράπεζα. 
 
Η καταβολή τόκου θα γίνεται από τα ∆ιαθέσιµα προς ∆ιανοµή Στοιχεία της Τράπεζας (Available 
Distributable Items).   
 
Χωρίς επηρεασµό του δικαιώµατος της Τράπεζας, όπως αναφέρεται πιο πάνω για ακύρωση της 
πληρωµής του τόκου κατά την απόλυτη κρίση της, θα εφαρµόζεται η υποχρεωτική ακύρωση 
πληρωµής τόκου, στις περιπτώσεις όπου: 
 
(i)  η Τράπεζα δε διαθέτει τα απαιτούµενα ∆ιαθέσιµα προς ∆ιανοµή Στοιχεία για τέτοια πληρωµή 

τόκου για τα ΜΑΚ 1, ή  
(ii)      υπάρχει παραβίαση από την Τράπεζα ή τον Όµιλο των σε ισχύ νόµων, κανονισµών, 

απαιτήσεων, οδηγιών και πολιτικών αναφορικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Τράπεζας ή 
του Οµίλου, ή 

(iii)    υπάρχει απαίτηση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά την απόλυτη κρίση της, ως 
εποπτική αρχή, για ακύρωση καταβολής µέρους ή όλου του τόκου. 

 
Η ακύρωση του τόκου δε θα αποτελεί γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, δε θα επιβάλλει οποιουσδήποτε 
περιορισµούς στην Τράπεζα και δεν δίνει το δικαίωµα στους κατόχους των ΜΑΚ 1 να υποβάλουν 
αίτηση για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας. Η Τράπεζα µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε 
ακυρωθείσα πληρωµή τόκου χωρίς κανένα περιορισµό για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ως 
παρουσιάζονται. 

 

Τα ΜΑΚ 1 αποτελούν µη εξασφαλισµένες, ελάσσονος προτεραιότητας υποχρεώσεις (subordinated) της 
Τράπεζας και κατά την έκδοσή τους  θα κατατάσσονται ως Βασικά Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε την 
Οδηγία για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών 
Ανοιγµάτων (ως εκάστοτε τροποποιείται, αναθεωρείται ή αντικαθίσταται) και οποιεσδήποτε σχετικές 
Οδηγίες και Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εφαρµόζονται στην Κύπρο ή οποιεσδήποτε 
άλλες απαιτήσεις δυνατόν να εφαρµόζονται. 
 
Τα δικαιώµατα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΚ 1: 
 
(i)    Είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας 

που είναι: 
• καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως 
προς τις αξιώσεις των καταθετών, 

• πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην 
εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) µε τις αξιώσεις 
των κατόχων ΜΑΚ 1, 

• κάτοχοι χρεογράφων της Τράπεζας τα οποία κατατάσσονται ως Συµπληρωµατικά Ίδια 
Κεφάλαια (∆ευτεροβάθµια Κεφάλαια, Tier 2) των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος 
προτεραιότητας (subordinated),  

• κάτοχοι αξιών που εκδίδονται ή είναι εγγυηµένες από την Τράπεζα και κατατάσσονται σε 
προτεραιότητα ψηλότερη από τα ΜΑΚ 1. 
 

(ii)   Είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις υφιστάµενων εκδόσεων αξιόγραφων κεφαλαίου 
(Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2003 και ΜΣΜΑΚ) και άλλων µελλοντικών εκδόσεων αξιόγραφων 
κεφαλαίου και άλλων αξιών της Τράπεζας που κατατάσσονται στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια, πλην 
των συνήθων µετόχων.   
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(iii)   Έχουν προτεραιότητα µόνο έναντι των µετόχων της Τράπεζας. 
 
Τηρουµένων των προνοιών του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 η Τράπεζα 
έχει το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποφασίσει να εξαγοράσει, στο άρτιο 
περιλαµβανοµένων των δεδουλευµένων τόκων, εξαιρουµένων οποιωνδήποτε τόκων που ακυρώθηκαν, 
το σύνολο ή µέρος των ΜΑΚ 1, κατά την 31η Οκτωβρίου 2018 ή οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής 
τόκων έπεται αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονοµική κατάσταση και/ή η φερεγγυότητα της 
Τράπεζας και/ή του Οµίλου δεν επηρεάζεται δυσµενώς από τέτοια εξαγορά και µετά από έγκριση της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή άλλης αρµόδιας εποπτικής αρχής.  Σε περίπτωση εξαγοράς µέρους 
των ΜΑΚ 1, η εξαγορά θα γίνει για όλους τους κατόχους ΜΑΚ 1 κατ’ αναλογία των ΜΑΚ 1 που 
κατέχουν. 
 
Τα ΜΑΚ 1, είναι επίσης εξαγοράσιµα κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, κατά ή µετά την έκδοσή 
τους (µετά από την προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή άλλης αρµόδιας 
εποπτικής αρχής και δεδοµένου ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που αναφέρονται στο (i) ή/και (ii) πιο 
κάτω, ως εφαρµόζονται, δεν µπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν από την Τράπεζα κατά την έκδοση 
των ΜΑΚ 1 και κρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ότι τέτοιες αλλαγές ως το (i) πιο κάτω 
θεωρούνται σχεδόν σίγουρες), στο σύνολο και όχι µέρος αυτών, στο άρτιο περιλαµβανοµένων των 
δεδουλευµένων τόκων που δεν έχουν ακυρωθεί: 
 
(i) όταν ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε αλλαγής ή προτεινόµενης αλλαγής σε Νόµους ή Κανονισµούς 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σχετικές Οδηγίες, Κανονισµούς ή Νόµους σε σχέση µε τα Πιστωτικά 
Ιδρύµατα ή αλλαγή ή προτεινόµενη αλλαγή στην εφαρµογή ή επίσηµη ερµηνεία αυτών, τα ΜΑΚ 1 
παύσουν να θεωρούνται: 
 
       (α)  Βασικά Ίδια Κεφάλαια και/ή  

 
(β) κατάλληλα κεφάλαια για συµπερίληψη στον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων όπως 
ορίζονται από την Τρόικα (για όσο χρόνο η Ελληνική Τράπεζα ή ο Όµιλος απαιτείται να 
διατηρεί ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) ίσο ή 
µεγαλύτερο του 9%).   

 
(ii) εάν η Τράπεζα δε θα δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αφαίρεση στον υπολογισµό των 
φορολογικών υποχρεώσεών της στην Κύπρο αναφορικά µε οποιαδήποτε πληρωµή τόκου κατά την 
επόµενη ηµεροµηνία πληρωµής τόκου ή εάν η αξία οποιασδήποτε αφαίρεσης για την Τράπεζα θα 
µειωνόταν σηµαντικά.  
 
Όλα τα ΜΑΚ 1 που θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα θα ακυρώνονται και δεν θα επανεκδίδονται ή 
επαναπωλούνται. Αναφορικά µε οποιαδήποτε ΜΑΚ 1 που θα ακυρωθούν, η Τράπεζα παύει να έχει 
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. 
 
Στις 9 ∆εκεµβρίου 2013, µε βάση τις πιο πάνω πρόνοιες, η Τράπεζα ανακοίνωσε την υποχρεωτική 
ακύρωση πληρωµής τόκου ως αποτέλεσµα µη ύπαρξης των απαιτούµενων ∆ιαθέσιµων προς ∆ιανοµή 
Στοιχείων για τέτοια πληρωµή τόκου και κατά την απόλυτη κρίση της. Η υποχρεωτική ακύρωση 
πληρωµής τόκου θα ισχύει εκτός εαν ή Τράπεζα ειδοποιήσει τους κατόχους των ΜΑΚ 1 διαφορετικά. 
 
Οποιαδήποτε εξαγορά των ΜΑΚ 1 θα υπόκειται στην προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου, ως εποπτική αρχή ή/και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής. 
 
Τα ΜΑΚ 1 θα µετατραπούν υποχρεωτικά και αµετάκλητα σε συνήθεις µετοχές, εάν επισυµβεί 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
 
(α) Ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή 

του Οµίλου, µετά την 31ην Οκτωβρίου 2013 ή εάν η ηµεροµηνία αυτή διαφοροποιηθεί από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µετά τη νέα αυτή ηµεροµηνία, µειωθεί ή παραµείνει κάτω από 
9% (για όσο χρόνο η Ελληνική Τράπεζα ή ο Όµιλος απαιτείται, από την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, να διατηρεί ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) 
ίσο ή µεγαλύτερο από 9%). 
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(β)       Ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή του 

Οµίλου της καθοιονδήποτε χρόνο µειωθεί ή παραµείνει κάτω από το εκάστοτε ποσοστό που 
απαιτείται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου να διατηρεί η Τράπεζα ή ο Όµιλος µε 
µέγιστο ποσοστό ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων το 9%.  

 
(γ) Ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή 

του Οµίλου της  µειωθεί κάτω από 5,125%. 
 
(δ) Αν επισυµβεί οποιοδήποτε Γεγονός Μη Βιωσιµότητας (Non Viability Event) της Τράπεζας ή η 

Τράπεζα ενδέχεται να καταστεί αντικείµενο µέτρων κρατικής ενίσχυσης. 
 
Το ποσό υποχρεωτικής µετατροπής θα είναι, ως εφαρµόζεται, (i) το ποσό που απαιτείται για την 
αποκατάσταση του ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της 
Τράπεζας και/ή του Οµίλου στο 5,125% και/ή στο 9% (για το τελευταίο, για όσο διάστηµα η Ελληνική 
Τράπεζα ή ο Όµιλος θα υποχρεούται να διατηρεί ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ίσο ή 
µεγαλύτερο από 9%) και/ή στο εκάστοτε ποσοστό που απαιτείται, οποιαδήποτε στιγµή, από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε µέγιστο ποσοστό ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων το 9% ή 
(ii) το ποσό που απαιτείται ώστε η Ελληνική Τράπεζα να θεωρείται βιώσιµη, από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου σε κάθε περίπτωση µέχρι ολόκληρο το ποσό κεφαλαίου των ΜΑΚ 1. Οποιαδήποτε 
µετατροπή θα εφαρµόζεται κατ’ αναλογία στο εκάστοτε υπόλοιπο των ΜΑΚ 1. 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013: 
 
Τα ΜΑΚ 1 θα µετατραπούν σε νέες πλήρως πληρωθείσες συνήθεις µετοχές της Ελληνικής 
Τράπεζας στην «Τιµή Υποχρεωτικής Μετατροπής», η οποία θα είναι ίση µε το υψηλότερο της: 
 

(i) Υποχρεωτικής Αναφερόµενης Τιµής Αγοράς, δηλαδή της µέσης τιµής κλεισίµατος των 
τελευταίων 5 ηµερών διαπραγµάτευσης της µετοχής στο ΧΑΚ που προηγούνται της 
µετατροπής µε έκπτωση 20%, 
 

(ii) ελάχιστης τιµής µετατροπής των €0,10 και 
 
(iii)       εκάστοτε ονοµαστικής αξίας των συνήθων µετοχών της Τράπεζας. 

 
Τα ΜΑΚ 1 είναι µετατρέψιµα σε νέες πλήρως πληρωθείσες συνήθεις µετοχές της Τράπεζας κατ’ 
επιλογή των κατόχων τους, σε προκαθορισµένες περιόδους κάθε χρόνο στην «Τιµή Εθελοντικής 
Μετατροπής», η οποία θα είναι ίση µε το υψηλότερο της: 

(i) Εθελοντικής Αναφερόµενης Τιµής Αγοράς, δηλαδή της µέσης τιµής κλεισίµατος των 
τελευταίων 5 ηµερών διαπραγµάτευσης της µετοχής στο ΧΑΚ που προηγούνται της 
µετατροπής µε έκπτωση 20%,  
 

(ii) ελάχιστης τιµής µετατροπής των €0,15 και 
 

(iii)   εκάστοτε ονοµαστικής αξίας των συνήθων µετοχών της Τράπεζας. 
 
Μέσα στα πλαίσια εφαρµογής των όρων έκδοσης των ΜΑΚ 1 ως παρουσιάζονται στο Ενηµερωτικό 
∆ελτίο, ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 και ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης του ∆είκτη Κύριων 
Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του Οµίλου και της Τράπεζας κάτω από το ελάχιστο απαιτούµενο εποπτικό 
όριο του 9%, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας €85.873.871 µετατράπηκαν, στις 28 Φεβρουαρίου 2014, 
υποχρεωτικά και αµετάκλητα και χωρίς οποιαδήποτε υποχρέωση για λήψη συγκατάθεσης από τους 
κατόχους των ΜΑΚ 1, σε µετοχές ώστε ο χαµηλότερος εκ των δύο, ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων 
Κεφαλαίων (CET 1) της Τράπεζας και του Οµίλου να ανέλθει σε 9%.  
 
Στις 29 Αυγούστου 2014 και στις 26 Οκτωβρίου 2014 και ως αποτέλεσµα της διαµόρφωσης του ∆είκτη 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 του Οµίλου και της Τράπεζας κάτω από τον ελάχιστο 
ανάλογο εποπτικό απαιτούµενο δείκτη 8%, που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε 
σχετική εγκύκλιο ηµεροµηνίας 29 Μαΐου 2014, ΜΑΚ 1 συνολικής αξίας €15.106.520 και €23.804.161 
αντίστοιχα µετατράπηκαν, υποχρεωτικά και αµετάκλητα, σε µετοχές ώστε ο χαµηλότερος εκ των δυο, 
∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) της Τράπεζας και του Οµίλου να 
ανέλθει σε 8%.  
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Η υποχρεωτική µετατροπή εφαρµόστηκε κατ’ αναλογία στο υπόλοιπο των ΜΑΚ 1 για κάθε επενδυτή 
κατά την ηµεροµηνία µετατροπής και η τιµή Υποχρεωτικής Μετατροπής των ΜΑΚ 1 σε µετοχές 
διαµορφώθηκε σε €0,10. Όλα τα ΜΑΚ 1 που µετατράπηκαν σε µετοχές ακυρώθηκαν αυτόµατα και 
κάθε δικαίωµα ή υποχρέωση που απορρέει από το Ενηµερωτικό τους ∆ελτίο έπαυσε να ισχύει.  
 
Τα ΜΑΚ 1 είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.   
 
Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 («ΜΑΚ 2») 
 
Τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 είναι αόριστης διάρκειας χωρίς ηµεροµηνία λήξης. Σύµφωνα 
µε τους όρους έκδοσής τους, φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο ίσο µε 10% το οποίο είναι πληρωτέο σε 
τριµηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωµής Τόκου.  Ως ηµεροµηνίες πληρωµής τόκου 
ορίζονται η 31η Μαρτίου, η 30η Ιουνίου, η 30η Σεπτεµβρίου και η 31η ∆εκεµβρίου. 
 
Η Τράπεζα µπορεί, κατά την απόλυτη κρίση της, να ακυρώσει την πληρωµή µέρους ή όλου του τόκου 
σε µη σωρευτική βάση, σε οποιοδήποτε χρόνο κρίνει απαραίτητο ή επιθυµητό και για οποιονδήποτε 
λόγο, για απεριόριστο χρονικό διάστηµα και χωρίς αυτό να επιφέρει οποιοδήποτε περιορισµό στην 
Τράπεζα. 
 
Η καταβολή τόκου θα γίνεται από τα ∆ιαθέσιµα προς ∆ιανοµή Στοιχεία της Τράπεζας (Available 
Distributable Items).   
 
Χωρίς επηρεασµό του δικαιώµατος της Τράπεζας, όπως αναφέρεται πιο πάνω για ακύρωση της 
πληρωµής του τόκου κατά την απόλυτη κρίση της, θα εφαρµόζεται η υποχρεωτική ακύρωση 
πληρωµής τόκου, στις περιπτώσεις όπου: 
 

(i) η Τράπεζα δε διαθέτει τα απαιτούµενα ∆ιαθέσιµα προς ∆ιανοµή Στοιχεία για τέτοια πληρωµή 
τόκου για τα ΜΑΚ 2, ή  

(ii) υπάρχει παραβίαση από την Τράπεζα ή τον Όµιλο των σε ισχύ νόµων, κανονισµών, 
απαιτήσεων, οδηγιών και πολιτικών αναφορικά µε τις κεφαλαιακές απαιτήσεις της Τράπεζας ή 
του Οµίλου, ή  

(iii) υπάρχει απαίτηση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, κατά την απόλυτη κρίση της, ως 
εποπτική αρχή, για ακύρωση καταβολής µέρους ή όλου του τόκου. 

 
Η ακύρωση του τόκου δε θα αποτελεί γεγονός αθέτησης υποχρέωσης, δε θα επιβάλλει οποιουσδήποτε 
περιορισµούς στην Τράπεζα και δε δίνει το δικαίωµα στους κατόχους των ΜΑΚ 2 να υποβάλουν αίτηση 
για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας. Η Τράπεζα µπορεί να χρησιµοποιήσει οποιαδήποτε 
ακυρωθείσα πληρωµή τόκου χωρίς κανένα περιορισµό για την κάλυψη των υποχρεώσεών της ως 
παρουσιάζονται. 
 

Τα ΜΑΚ 2 προσφέρθηκαν (η «ΜΑΚ 2 Εθελοντική Πρόταση Ανταλλαγής») στους ακόλουθους κατόχους 
αξιών: 

• Χρεόγραφα Λήξης 2016 (ISIN CY0140040110), που εκδόθηκαν µε βάση τους όρους έκδοσης 
του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, ηµεροµηνίας 11 Μαΐου 2006, 

• Χρεόγραφα Λήξης 2018 ηµεροµηνίας έκδοσης 1 Σεπτεµβρίου 2008, 

• Χρεόγραφα Λήξης 2019 (ISIN CY0140940111) που εκδόθηκαν στις 11 Μαρτίου 2009 και οι 
όροι έκδοσης των οποίων περιέχονται σε Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ηµεροµηνίας 18 Μαΐου 2009 
και, 

• Αξιόγραφα Κεφαλαίου (ISIN CY0048940114) που εκδόθηκαν στις 18 Απριλίου 2003 οι όροι 
έκδοσης των οποίων περιέχονται σε Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 7 Νοεµβρίου 2003.  

 
Τα ΜΑΚ 2 αποτελούν µη εξασφαλισµένες, ελάσσονος προτεραιότητας υποχρεώσεις (subordinated) της 
Τράπεζας και κατά την έκδοσή τους  θα κατατάσσονται ως Βασικά Ίδια Κεφάλαια σύµφωνα µε την 
Οδηγία για τον Υπολογισµό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών 
Ανοιγµάτων (ως εκάστοτε τροποποιείται, αναθεωρείται ή αντικαθίσταται) και οποιεσδήποτε σχετικές 
Οδηγίες και Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως εφαρµόζονται στην Κύπρο ή οποιεσδήποτε 
άλλες απαιτήσεις δυνατόν να εφαρµόζονται. 
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Τα δικαιώµατα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΚ 2: 
 
(i)        Είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας 

που είναι: 
• καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως 
προς τις αξιώσεις των καταθετών, 

• πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων 
των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) µε τις αξιώσεις των κατόχων 
ΜΑΚ 2, 

• κάτοχοι χρεογράφων της Τράπεζας τα οποία κατατάσσονται ως Συµπληρωµατικά Ίδια Κεφάλαια 
(∆ευτεροβάθµια Κεφάλαια, Tier 2) των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας 
(subordinated), 

• κάτοχοι αξιών που εκδίδονται ή είναι εγγυηµένες από την Τράπεζα και κατατάσσονται σε 
προτεραιότητα ψηλότερη από τα ΜΑΚ 2. 

 
(ii)       Είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις υφιστάµενων εκδόσεων αξιόγραφων κεφαλαίου 

(Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2003 και ΜΣΜΑΚ) και άλλων µελλοντικών εκδόσεων αξιόγραφων 
κεφαλαίου και άλλων αξιών της Τράπεζας που κατατάσσονται στα Βασικά Ίδια Κεφάλαια, πλην 
των συνήθων µετόχων.   

 
(iii)       Έχουν προτεραιότητα µόνο έναντι των µετόχων της Τράπεζας. 
 
Τηρουµένων των προνοιών του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 η Τράπεζα 
έχει το δικαίωµα, κατά την απόλυτη κρίση της, να αποφασίσει να εξαγοράσει, στο άρτιο 
περιλαµβανοµένων των δεδουλευµένων τόκων, εξαιρουµένων οποιωνδήποτε τόκων που ακυρώθηκαν, 
το σύνολο ή µέρος των ΜΑΚ 2, κατά την 31η Οκτωβρίου 2018 ή οποιαδήποτε ηµεροµηνία πληρωµής 
τόκων έπεται αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονοµική κατάσταση και/ή η φερεγγυότητα της 
Τράπεζας και/ή του Οµίλου δεν επηρεάζεται δυσµενώς από τέτοια εξαγορά και µετά από έγκριση της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή άλλης αρµόδιας εποπτικής αρχής.  Σε περίπτωση εξαγοράς µέρους 
των ΜΑΚ 2, η εξαγορά θα γίνει για όλους τους κατόχους ΜΑΚ 2 κατ’ αναλογία των ΜΑΚ 2 που 
κατέχουν. 
 
Τα ΜΑΚ 2, είναι επίσης εξαγοράσιµα κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας, κατά ή µετά την έκδοσή 
τους (µετά από την προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ή άλλης αρµόδιας 
εποπτικής αρχής και δεδοµένου ότι τα γεγονότα ή οι καταστάσεις που αναφέρονται στο (i) ή/και (ii) πιο 
κάτω, ως εφαρµόζονται, δεν µπορούσαν εύλογα να προβλεφθούν από την Τράπεζα κατά την έκδοση 
των ΜΑΚ 2 και κρίνεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ότι τέτοιες αλλαγές ως το (i) πιο κάτω 
θεωρούνται σχεδόν σίγουρες), στο σύνολο και όχι µέρος αυτών, στο άρτιο περιλαµβανοµένων των 
δεδουλευµένων τόκων που δεν έχουν ακυρωθεί: 
 
(i) όταν ως αποτέλεσµα οποιασδήποτε αλλαγής ή προτεινόµενης αλλαγής σε Νόµους ή Κανονισµούς 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, σχετικές Οδηγίες, Κανονισµούς ή Νόµους σε σχέση µε τα Πιστωτικά 
Ιδρύµατα ή αλλαγή ή προτεινόµενη αλλαγή στην εφαρµογή ή επίσηµη ερµηνεία αυτών, τα ΜΑΚ 2 
παύσουν να θεωρούνται: 
 
       (α)  Βασικά Ίδια Κεφάλαια και/ή  

 
(β) κατάλληλα κεφάλαια για συµπερίληψη στον υπολογισµό των κεφαλαιακών απαιτήσεων όπως 
ορίζονται από την Τρόικα (για όσο χρόνο η Ελληνική Τράπεζα ή ο Όµιλος απαιτείται να διατηρεί 
∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ίσο ή µεγαλύτερο του 9%). 

 
(ii) εάν η Τράπεζα δε θα δικαιούται να αξιώσει οποιαδήποτε αφαίρεση στον υπολογισµό των 
φορολογικών υποχρεώσεών της στην Κύπρο αναφορικά µε οποιαδήποτε πληρωµή τόκου κατά την 
επόµενη ηµεροµηνία πληρωµής τόκου ή εάν η αξία οποιασδήποτε αφαίρεσης για την Τράπεζα θα 
µειωνόταν σηµαντικά.  
 
Όλα τα ΜΑΚ 2 που θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα θα ακυρώνονται και δεν θα επανεκδίδονται ή 
επαναπωλούνται. Αναφορικά µε οποιαδήποτε ΜΑΚ 2 που θα ακυρωθούν, η Τράπεζα παύει να έχει 
οποιεσδήποτε υποχρεώσεις. 
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Στις 9 ∆εκεµβρίου 2013,  µε βάση τις πιο πάνω πρόνοιες, η Τράπεζα ανακοίνωσε την ακύρωση 
πληρωµής τόκου ως αποτέλεσµα µη ύπαρξης των απαιτούµενων ∆ιαθέσιµων προς ∆ιανοµή Στοιχείων 
για τέτοια πληρωµή τόκου και κατά την απόλυτη κρίση της. Η υποχρεωτική ακύρωση πληρωµής τόκου 
θα ισχύει εκτός εαν ή Τράπεζα ειδοποιήσει τους κατόχους των ΜΑΚ 2 διαφορετικά. 
 
Οποιαδήποτε εξαγορά των ΜΑΚ 2 θα υπόκειται στην προηγούµενη έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου, ως εποπτική αρχή ή/και οποιασδήποτε αρµόδιας αρχής. 
 
Τα ΜΑΚ 2 θα µετατραπούν υποχρεωτικά και αµετάκλητα σε συνήθεις µετοχές, εάν επισυµβεί 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: 
 
 (α) Ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή του 

Οµίλου, µετά την 31η Οκτωβρίου 2013 ή εάν η ηµεροµηνία αυτή διαφοροποιηθεί από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, µετά τη νέα αυτή ηµεροµηνία, µειωθεί ή παραµείνει κάτω από 
9% (για όσο χρόνο η Ελληνική Τράπεζα ή ο Όµιλος απαιτείται, από την Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, να διατηρεί ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) 
ίσο ή µεγαλύτερο από 9%). 

 
 (β)     Ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή του 

Οµίλου, καθοιονδήποτε χρόνο µειωθεί ή παραµείνει κάτω από το εκάστοτε ποσοστό που 
απαιτείται, από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, να διατηρεί η Τράπεζα ή ο Όµιλος µε 
µέγιστο ποσοστό ∆είκτη Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων το 9%.  

 
(γ) Ο ∆είκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της Τράπεζας ή του 

Οµίλου µειωθεί κάτω από 5,125%. 
 
(δ) Αν επισυµβεί οποιοδήποτε Γεγονός Μη Βιωσιµότητας (Non Viability Event) της Τράπεζας, ή η 

Τράπεζα ενδέχεται να καταστεί αντικείµενο µέτρων κρατικής ενίσχυσης.  
 
Το ποσό υποχρεωτικής µετατροπής θα είναι, ως εφαρµόζεται, (i) το ποσό που απαιτείται για την 
αποκατάσταση του ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1 ratio) της 
Τράπεζας και/ή του Οµίλου στο 5,125% και/ή στο 9% (για το τελευταίο, για όσο διάστηµα η Ελληνική 
Τράπεζα ή ο Όµιλος θα υποχρεούται να διατηρεί ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων ίσο ή 
µεγαλύτερο από 9%) και/ή στο εκάστοτε ποσοστό που απαιτείται, οποιανδήποτε στιγµή, από την 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου µε µέγιστο ποσοστό ∆είκτη Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων το 9% ή 
(ii) το ποσό που απαιτείται ώστε η Ελληνική Τράπεζα να θεωρείται βιώσιµη, από την Κεντρική Τράπεζα 
της Κύπρου  σε κάθε περίπτωση µέχρι ολόκληρο το  ποσό κεφαλαίου των ΜΑΚ 2. Οποιαδήποτε 
µετατροπή θα εφαρµόζεται κατ’ αναλογία στο εκάστοτε υπόλοιπο των ΜΑΚ 2. 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013: 
 
Τα ΜΑΚ 2 θα µετατραπούν σε νέες πλήρως πληρωθείσες µετοχές της Ελληνικής Τράπεζας στην «Τιµή 
Υποχρεωτικής Μετατροπής», η οποία θα είναι ίση µε το υψηλότερο της: 

 
(i) Υποχρεωτικής Αναφερόµενης Τιµής Αγοράς δηλαδή της µέσης τιµής κλεισίµατος των 

τελευταίων 5 ηµερών διαπραγµάτευσης της µετοχής στο ΧΑΚ που προηγούνται της 
µετατροπής µε έκπτωση 20%, 
 

(ii) ελάχιστης τιµής µετατροπής των €0,05 και 
 

(iii) εκάστοτε ονοµαστικής αξίας των συνήθων µετοχών της Τράπεζας. 
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Τα ΜΑΚ 2 είναι µετατρέψιµα σε νέες µετοχές της Τράπεζας κατ’ επιλογή των κατόχων τους, σε 
προκαθορισµένες περιόδους κάθε χρόνο στην «Τιµή Εθελοντικής Μετατροπής», η οποία θα είναι 
ίση µε το υψηλότερο της:  

 
(i) Εθελοντικής Αναφερόµενης Τιµής Αγοράς, δηλαδή της µέσης τιµής κλεισίµατος των 

τελευταίων 5 ηµερών διαπραγµάτευσης της µετοχής στο ΧΑΚ που προηγούνται της 
µετατροπής µε έκπτωση 20%,  

(ii) ελάχιστης τιµής µετατροπής των €0,15 και 
(iii) εκάστοτε ονοµαστικής αξίας των συνήθων µετοχών της Τράπεζας. 

 
Τα ΜΑΚ 2 είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου.   
 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λτδ, ηµεροµηνίας 31 
Οκτωβρίου 2014, σχετικά µε την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας για έκδοση 
µετοχών µέσω δικαιωµάτων προτίµησης (rights issue) και βάσει των προνοιών του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 («το Ενηµερωτικό ∆ελτίο») µέρος ΙV/Β/ΙΙΙ παράγραφος 10 
Γ1 και µέρος ΙV/Γ/ΙΙΙ παράγραφος 11 Γ1, η ελάχιστη τιµή υποχρεωτικής µετατροπής των ΜΑΚ1 
αναπροσαρµόστηκε από €0,10 σε €0,08, η ελάχιστη τιµή εθελοντικής µετατροπής των ΜΑΚ 1 
αναπροσαρµόστηκε από €0,15 σε €0,13 καθώς επίσης  η ελάχιστη τιµή υποχρεωτικής µετατροπής των 
ΜΑΚ 2 αναπροσαρµόστηκε από €0,05 σε €0,04 και η ελάχιστη τιµή εθελοντικής µετατροπής των ΜΑΚ 
2 αναπροσαρµόστηκε από €0,15 σε €0,13.  
 
Οι πιο πάνω αναπροσαρµογές τέθηκαν σε ισχύ από τις 18  Νοεµβρίου 2014, ηµεροµηνία πρώτης 
χρηµατιστηριακής συνάντησης όπου οι µετοχές της Ελληνικής Τράπεζας διαπραγµατεύονταν χωρίς 
δικαίωµα προτίµησης στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Σε συνέχεια της έγκρισης του Ειδικού Ψηφίσµατος, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
πραγµατοποιήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου 2015, το εκδοθέν µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας 
ενοποιήθηκε και διαιρέθηκε και µε βάση τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 30 
Σεπτεµβρίου 2013, Μέρος IV/Β/III παράγραφος Γ1(i) και Μέρος  IV/Γ/III παράγραφος Γ1(i), οι 
ακόλουθες προσαρµογές πραγµατοποιήθηκαν από τις 27 Φεβρουαρίου 2015:  
 
Ελάχιστη Τιµή Υποχρεωτικής Μετατροπής: 

• Για ΜΑΚ 1 η τιµή αναπροσαρµόστηκε από €0,08 σε €4,00 

• Για ΜΑΚ 2 η τιµή ανάπροσαρµόστηκε από €0,04 σε €2,00 
 

Ελάχιστη Τιµή Εθελοντικής Μετατροπής: 
• Για ΜΑΚ 1 η τιµή ανάπροσαρµόστηκε από €0,13 σε €6,50 

• Για ΜΑΚ 2 η τιµή ανάπροσαρµόστηκε από €0,13 σε €6,50 
 

Για όσο χρόνο η Ελληνική Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί ∆είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET 1) ίσο ή µεγαλύτερο από 9%, σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013 για την έκδοση ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2,  κάθε ΜΑΚ 1 και ΜΑΚ 2 θα 
µετατρέπεται υποχρεωτικά σε συνήθεις µετοχές της Ελληνικής Τράπεζας, εάν ο δείκτης Κεφαλαίου 
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) της Ελληνικής Τράπεζας, σε ενοποιηµένη βάση, µειωθεί ή 
παραµείνει κάτω από 9% και/ή εάν επισυµβεί οποιοδήποτε Γεγονός Ενεργοποίησης του Μηχανισµού 
Υποχρεωτικής Μετατροπής όπως ορίζεται στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο.   
  
Σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης του Ενηµερωτικού ∆ελτίου, οι κάτοχοι των ΜΑΚ 1/ ΜΑΚ 2 δύνανται 
να ασκήσουν το δικαίωµα µετατροπής των ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 σε συνήθεις µετοχές κατά τις περιόδους 15-
31 Ιανουαρίου και 15-31 Ιουλίου κάθε έτους (η «Περίοδος Μετατροπής») µε πρώτη Περίοδο 
Μετατροπής να αρχίζει στις 15 Ιανουαρίου 2016 και τελευταία Περίοδος Μετατροπής να ξεκινά στις 15 
Ιουλίου 2023. Εάν ο κάτοχος ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 ασκήσει το ∆ικαίωµα Μετατροπής, ο πληρωτέος τόκος 
σταµατά να υπολογίζεται και καθίσταται πληρωτέος µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου 
µετατροπής κατά τη διάρκεια της οποίας έχει ασκηθεί το δικαίωµα εθελοντικής µετατροπής, 
τηρουµένων των προνοιών της Παραγράφου 10.Β (δ) του Μέρους IV/Β/ΙΙΙ του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
  
Η πρώτη Περίοδος Μετατροπής για τα ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 άρχισε στις 15 Ιανουαρίου 2016 και τερµατίστηκε 
στις 29 Ιανουαρίου 2016, η δεύτερη Περίοδος Μετατροπής για το 2016 για τα ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 άρχισε 
στις 15 Ιουλίου 2016 και τερµατίστηκε στις 29 Ιουλίου 2016 και η τρίτη Περίοδος Μετατροπής για τα  
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ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2 άρχισε στις 16 Ιανουαρίου 2017 και τερµατίστηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017. Κατά τη 
διάρκεια των τριών περιόδων µετατροπής η Τράπεζα δεν έχει λάβει ∆ήλωση Εθελοντικής Μετατροπής 
από οποιονδήποτε κάτοχο ΜΑΚ 1/ΜΑΚ 2.   
 
∆ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο 
 
Τα ακόλουθα χρεόγραφα λογίζονται ως ∆ευτεροβάθµιο Κεφάλαιο (Tier 2 Capital) για σκοπούς 
υπολογισµού της κεφαλαιουχικής βάσης.   
 
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2016 
 
Τα Χρεόγραφα 2016 εκδόθηκαν σε τρείς διαφορετικές σειρές και έληξαν την 1ην Ιουλίου 2016, 
ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσής τους. Σύµφωνα µε τους όρους έκδοσής τους (Ενηµερωτικό 
∆ελτίο ηµεροµηνίας 11 Μαΐου 2006, Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 7 Ιουνίου 
2006, ∆εύτερο Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 1 Νοεµβρίου 2006, Τρίτο 
Συµπληρωµατικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 12 ∆εκεµβρίου 2006 και Τέταρτο Συµπληρωµατικό 
Ενηµερωτικό ∆ελτίο ηµεροµηνίας 5 Απριλίου 2007), η Τράπεζα, είχε το δικαίωµα να εξαγοράσει τα 
Χρεόγραφα 2016, σε κάθε ηµεροµηνία πληρωµής τόκου, µετά την 1ην Ιουλίου 2011. Τα Χρεόγραφα 
που προέκυψαν από όλες τις σειρές έκδοσης ήταν εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
Τα Χρεόγραφα 2016 δεν ήταν εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η 
αποπληρωµή τους ακολουθούσε σε προτεραιότητα την πληρωµή των υποχρεώσεων της Τράπεζας 
προς τους καταθέτες της και άλλους πιστωτές. Εντούτοις, είχαν προτεραιότητα στην αποπληρωµή των 
δικαιωµάτων των µετόχων της Τράπεζας και των κατόχων Αξιόγραφων Κεφαλαίου. 
 
Τα Χρεόγραφα 2016 έφεραν κυµαινόµενο επιτόκιο το οποίο αναθεωρητού στην αρχή της κάθε 
περιόδου τόκου και ίσχυε για τη συγκεκριµένη περίοδο τόκου. Σύµφωνα µε τους όρους έκδοσης των 
Χρεογράφων, το ισχύον επιτόκιο ήταν το Euribor 3-µηνών πλέον 0,80% µέχρι την 1ην Ιουλίου 2011 και 
το επιτόκιο Euribor 3-µηνών πλέον 1,50% µετά την 1ην Ιουλίου 2011, εάν τα Χρεόγραφα δεν είχαν 
εξαγοραστεί από την Τράπεζα. Ο τόκος ήταν πληρωτέος κάθε τρεις µήνες και ήταν καταβλητέος σε 
µετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου.  
 
Σύµφωνα µε το Ενηµερωτικό ∆ελτίο, ηµεροµηνίας 30 Σεπτεµβρίου 2013, µεταξύ άλλων εκδόθηκαν 
ΜΑΚ 2 συνολικής αξίας €20.881.785 προς ανταλλαγή Μη Mετατρέψιµων Χρεογράφων Λήξης 2016 
(HBDF) ( (ISIN CY0140040110), προς κατόχους που είχαν αποδεχθεί την ΜΑΚ 2 Εθελοντική Πρόταση 
Ανταλλαγής. 
 
Στις 2 Νοεµβρίου 2013, όλα τα Μη Mετατρέψιµα Χρεόγραφα 2016 που µετατράπηκαν σε ΜΑΚ 2 
ακυρώθηκαν αυτόµατα και η Τράπεζα έπαυσε να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά µε αυτά.   
 
Την 1η Ιουλίου 2016, και εφαρµόζοντας τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου ηµεροµηνίας 11 Μαΐου 
2006, η Τράπεζα προχώρησε στην πλήρη αποπληρωµή των Μη Μετατρέψιµων Χρεογράφων 2016. 
Μετά την αποπληρωµή των Χρεογράφων, η Τράπεζα παύει να έχει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι 
όλων ή οποιονδήποτε Χρεογράφων και έναντι οποιονδήποτε κατόχων των Χρεογράφων. Ο τόκος των 
Χρεογράφων για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2016 µέχρι την 30η Ιουνίου 2016 µε επιτόκιο 
1,257% καταβλήθηκε στους δικαιούχους την 1η Ιουλίου 2016. ∆ικαιούχοι του τόκου ήταν όλοι οι 
εγγεγραµµένοι κάτοχοι των Χρεογράφων στις 23 Ιουνίου 2016 (ηµεροµηνία αρχείου). Η τελευταία µέρα 
διαπραγµάτευσης των Χρεογράφων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου µε το δικαίωµα συµµετοχής στη 
διανοµή του τόκου ήταν η 21η Ιουνίου 2016.   
 
Μη Μετατρέψιµα Χρεόγραφα 2018 
 
Την 1η Σεπτεµβρίου 2008, η Τράπεζα προχώρησε σε έκδοση Χρεογράφων 2018 ύψους €10.000.000. 
Τα Χρεόγραφα λήγουν στις 31 Αυγούστου 2018. 
 
Ο τόκος των Χρεογράφων 2018 είναι πληρωτέος κάθε τρεις µήνες και θα καταβάλλεται σε µετρητά στο 
τέλος της κάθε περιόδου. Τα Χρεόγραφα 2018 φέρουν κυµαινόµενο επιτόκιο που είναι ίσο µε το 
εκάστοτε Euribor 3-µηνών που θα ισχύει στην αρχή κάθε περιόδου τόκου, πλέον 1,75%. Σύµφωνα µε 
τους όρους έκδοσης του χρεογράφου εάν µετά την 1η Σεπτεµβρίου 2013 τα χρεόγραφα δεν είχαν 
εξαγοραστεί από την Τράπεζα θα έφεραν επιπρόσθετο επιτόκιο 1%, πέραν του πιο πάνω επιτοκίου.  
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Ως αποτέλεσµα µετά την 1η Σεπτεµβρίου 2013 το επιτόκιο που ισχύει είναι  ίσο µε το Euribor 3-µηνών 
πλέον 2,75%.  
 
Τα Χρεόγραφα 2018 δεν είναι εξασφαλισµένα και σε περίπτωση διάλυσης της Τράπεζας η 
αποπληρωµή τους θα ακολουθεί σε προτεραιότητα την πληρωµή των υποχρεώσεων της Τράπεζας 
προς τους καταθέτες της και άλλους πιστωτές. Έχουν όµως προτεραιότητα έναντι στην αποπληρωµή 
των δικαιωµάτων των µετόχων της Τράπεζας και των κατόχων Αξιόγραφων Κεφαλαίου. Τα Χρεόγραφα 
2018 δεν είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου. 
 
33.   ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ      
 

 Όµιλος και Τράπεζα 

  
31 ∆εκεµβρίου 

2016 
€'000 

 
Αριθµός 
µετοχών 

(χιλ.) 

 
31 ∆εκεµβρίου 

2015 
€'000 

 
Αριθµός 
µετοχών 

(χιλ.) 
Εγκεκριµένο   

1.032 εκατ. €0,50 η κάθε µία 516.000 1.032.000 516.000 1.032.000 

     

   
  

31 ∆εκεµβρίου 
2016 
€'000 

 
Αριθµός 
µετοχών 

(χιλ.) 

 
31 ∆εκεµβρίου 

2015 
€'000 

 
Αριθµός 
µετοχών 

(χιλ.) 
Εκδοθέν     

Πλήρως πληρωθείσες µετοχές     

     
1 Ιανουαρίου                                                                                      99.217 198.435 93.010 9.300.974 

Κατανοµή µη-εξασκηθέντων 
∆ικαιωµάτων Προτίµησης 2014                                                         

 
-- 

 
-- 

 
874 

 
87.422 

Ενοποίηση και ∆ιαίρεση µετοχικού 
κεφαλαίου 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
(9.200.628) 

Έκδοση µετοχών προς EBRD -- -- 5.333 10.667 

Έκδοση µετοχών προς τον ΑΕ∆ ως 
µέρος του µεταβλητού πακέτου 
αποδοχών 

 
 

20 

 
 

40 

 
 

-- 

 
 

-- 

Σύνολο εκδοθέντος κεφαλαίου 99.237 198.475 99.217 198.435 

 
Εγκεκριµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγµατοποιήθηκε στις 27 
Φεβρουαρίου 2015 συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν µεταξύ άλλων η ενοποίηση και διαίρεση (reverse split) 
του µετοχικού κεφαλαίου µε αναλογία 50:1, η πρόταση για έκδοση µετοχών προς τον Ανώτατο 
Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Τράπεζας ως µέρος του µεταβλητού πακέτου αποδοχών του και η πρόταση 
εξουσιοδότησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για περαιτέρω έκδοση µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε 
την κρίση του, µέχρι και 18.776.000 µετοχές (µετά την ενοποίηση και διαίρεση) προκειµένου να 
επωφεληθεί τυχόν ευκαιρίες αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που µπορεί να προκύψουν σε περίοδο 
12 µηνών.  Η τιµή έκδοσης τέτοιων µετοχών δεν θα είναι µικρότερη του €1,875. Επίσης αποφασίστηκε 
τα κλασµατικά υπόλοιπα, τα οποία προέκυψαν από την ενοποίηση και διαίρεση να αθροιστούν και να 
πωληθούν στην αγορά. Τα καθαρά έσοδα από την πώληση, τα οποία ανήλθαν σε €19.433, 
παραχωρήθηκαν στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.  
 
Εκδοµένο Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δηµοσίευσαν στις 26 
Οκτωβρίου 2014 τα αποτελέσµατα του Ελέγχου Ποιότητας Στοιχείων Ενεργητικού (AQR) και της 
Άσκησης Προσοµοίωσης Ακραίων Καταστάσεων (Stress Tests) (µαζί η «Συνολική Αξιολόγηση») για 
130 τράπεζες σε όλη την Ευρωζώνη, συµπεριλαµβανοµένης της Ελληνικής Τράπεζας (η «Τράπεζα» ή  
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ο «Όµιλος»). Τα αποτελέσµατα του «Βασικού Σεναρίου» της άσκησης προσοµοίωσης ακραίων 
καταστάσεων επιβεβαίωσαν το επιχειρηµατικό µοντέλο της Ελληνικής Τράπεζας και το «Ακραίο 
Σενάριο» υπολόγισε το ύψος του κεφαλαίου που θα έπρεπε να αντλήσει η Τράπεζα ώστε να είναι σε 
θέση να διαχειριστεί µελλοντικές µη αναµενόµενες ζηµιές. Οι κεφαλαιακές ενέργειες της Ελληνικής 
Τράπεζας µείωσαν την κεφαλαιακή απαίτηση των €277 εκατ., που κατέδειξε το «Ακραίο Σενάριο», σε 
€105 εκατ. 
 
Με βάση τα πιο πάνω αποτελέσµατα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε σε συνεδρία 
του την 31η Οκτωβρίου 2014 την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €210 εκατ. µέσω 
έκδοσης ∆ικαιωµάτων Προτίµησης προς τους υφιστάµενους µετόχους της Τράπεζας κατόπιν λήψης 
των απαιτούµενων εγκρίσεων από τις αρµόδιες αρχές. 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου που εκδόθηκε στις 14 Νοεµβρίου 2014, τα 
∆ικαιώµατα Προτίµησης εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν σε όλους τους υφιστάµενους µετόχους σε 
αναλογία ένα (1) ∆ικαίωµα Προτίµησης για κάθε µία (1) Συνήθη Μετοχή που κατείχαν κατά την 
Ηµεροµηνία Αρχείου. Κάθε δύο (2) ∆ικαιώµατα Προτίµησης που ασκήθηκαν, µετατράπηκαν σε τρεις 
(3) νέες συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας €0,01 η κάθε µία µε Τιµή Άσκησης 
€0,0375 ανά Νέα Μετοχή. Οι Κάτοχοι ∆ικαιωµάτων Προτίµησης που άσκησαν εµπρόθεσµα όλα τα 
∆ικαιώµατα Προτίµησης, µπορούσαν ταυτόχρονα µε την άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης να 
ασκήσουν και το ∆ικαίωµα Προεγγραφής για απόκτηση τυχόν Αδιάθετων Νέων Μετοχών, δηλαδή 
µετοχών οι οποίες αντιστοιχούν σε µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, σε τιµή ίση µε την Τιµή 
Άσκησης, δηλαδή €0,0375 ανά Νέα Μετοχή, εφόσον η άσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και του 
∆ικαιώµατος Προεγγραφής τέτοιου Κατόχου δεν προκαλούσε την απόκτηση από τέτοιο επενδυτή 
ποσοστού ίσου ή µεγαλύτερου του 30% του εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως αυτό 
θα διαµορφωνόταν αµέσως µετά την έκδοση των Νέων Μετοχών που θα προέκυπτε από την άσκηση 
των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης και του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής. Οι Νέες Μετοχές, οι οποίες 
εκδόθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ικαιώµατα Προεγγραφής, διατέθηκαν κατά αναλογία σε αυτούς που τα 
άσκησαν, µε ανώτατο όριο το 100% επί του αριθµού των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούσαν στα 
∆ικαιώµατα Προτίµησης που ασκήθηκαν από τον εν λόγω Κάτοχο. Εάν το ασκηθέν ∆ικαίωµα 
Προεγγραφής αφορούσε ποσοστό πέραν του προαναφερθέντος ορίου του 100%, τότε η ικανοποίηση 
του ποσοστού που υπερβαίνει το όριο του 100% εναπόκειτο στη διακριτική ευχέρεια του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Συνολικός αριθµός 5.364.374.709 συνήθων µετοχών έχει προκύψει κατά τη διάρκεια του 2014 από την 
εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων Προτίµησης σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
ηµεροµηνίας 14 Νοεµβρίου 2014.  
 
Επιπρόσθετα, στις 28 Ιανουαρίου 2015 87.421.980 συνήθεις µετοχές είχαν εκδοθεί από την εξάσκηση 
των µη ασκηθέντων ∆ικαιωµάτων Προτίµησης 2014.  
 

Στις 28 Ιανουαρίου 2015, η Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου που άρχισε το Νοέµβριο του 2014, αντλώντας συνολικά €204 εκατ. καλύπτοντας 
κατά 92% τον στόχο που είχε τεθεί  µέσα σ’ ένα ιδιαίτερα δύσκολο και γεµάτο συνεχείς προκλήσεις 
οικονοµικό και επενδυτικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται πιο πάνω, €201 εκατ. 
αντλήθηκαν στην πρώτη φάση της κεφαλαιακής ενίσχυσης (διαδικασία άσκησης των ∆ικαιωµάτων 
Προτίµησης και του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής), και €3 εκατ. αντλήθηκαν µέσω της διάθεσης µετοχών 
που αντιστοιχούν στα µη ασκηθέντα ∆ικαιώµατα Προτίµησης, τα οποία δεν έχουν καλυφθεί κατά την 
άσκηση του ∆ικαιώµατος Προεγγραφής.  

 
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφάσισε στις 27 Φεβρουαρίου 2015 την ενοποίηση και διαίρεση του 
µετοχικού κεφαλαίου µε αναλογία 50:1 και ως αποτέλεσµα ο αριθµός των µετοχών που ήταν εκδοµένες 
µειώθηκε κατά 9.200.628 χιλ. 
 
Στις 30 Σεπτεµβρίου 2015 η Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(«EBRD») υπέγραψαν συµφωνία για απόκτηση συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. 
 
Σε συνέχεια της υπογραφής της συµφωνίας, είχαν εκδοθεί και παραχωρηθεί στην EBRD,  στις 12 
Οκτωβρίου 2015, 10.666.666 νέες συνήθεις µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,50 έκαστη σε τιµή έκδοσης 
€1,875 ανα µετοχή. Ως αποτέλεσµα, η EBRD απέκτησε 5,38% συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Τράπεζας.  
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Όλες οι µετοχές που προέκυψαν από την υποχρεωτική µετατροπή, την εξάσκηση των ∆ικαιωµάτων 
Προτίµησης και την έκδοση µετοχών έχουν εισαχθεί  και διαπραγµατεύονται στο Χρηµατιστήριο Αξιών 
Κύπρου. 
 
Στις 24 Νοεµβρίου 2016, η Τράπεζα ανακοίνωσε την εισαγωγή 40.128 νέων συνήθων µετοχών που 
εκδόθηκαν προς τον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή ως µέρος της µεταβλητής αµοιβής του. 
Περαιτέρω πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.hellenicbank.com. 
 
Το σύνολο των πλήρως πληρωθείσων µετοχών στις 31 ∆εκεµβρίου  2016 ανερχόταν σε 198.474.712 
µετοχές ονοµαστικής αξίας €0,50 η κάθε µία (2015: 198.434.584 µετοχές  ονοµαστικής  αξίας €0,50 η 
κάθε µία).  
 
34.   ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  
 
        Όµιλος Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης ακινήτων   

1 Ιανουαρίου 29.740 30.098 26.775 27.105 
Αναβαλλόµενη φορολογία στην επανεκτίµηση ακινήτων (12) (41) (9) (38) 
Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδου λόγω 
επιπρόσθετης απόσβεσης (317) (317) (292) (292) 
Μεταφορά στο αποθεµατικό προσόδου λόγω πώλησης 
ακίνητης περιουσίας (11) -- (11) -- 

 29.400 29.740 26.463 26.775 

Αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων 
διαθέσιµων προς πώληση 

    

1 Ιανουαρίου 20.753 6.463 20.842 6.494 

Επανεκτίµηση επενδύσεων σε µετοχές διαθέσιµες προς 
πώληση 

 
(1.471) 

 
14.478 

 
(1.477) 

 
14.500 

Επανεκτίµηση επενδύσεων σε χρεόγραφα διαθέσιµα 
προς πώληση  

 
1.941 

 
1.619 

 
1.888 

 
1.655 

Απόσβεση επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα 
διαθέσιµων προς πώληση που επαναταξινοµήθηκαν 

 
(733) 

 
(1.492) 

 
(733) 

 
(1.492) 

Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
λόγω πώλησης επενδύσεων σε µετοχές διαθέσιµες προς 
πώληση 

 
 

(12.381) 

 
 

-- 

 
 

(12.381) 

 
 

-- 
Μεταφορά στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων 
λόγω αποµείωσης στην αξία επενδύσεων σε µετοχές -- (315) -- (315) 

 8.109 20.753 8.139 20.842 

Σύνολο αποθεµατικών επανεκτίµησης 31 ∆εκεµβρίου 37.509 50.493 34.602 47.617 

 
Το αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
αποτελείται αποκλειστικά από κέρδη επανεκτίµησης σε εύλογη αξία. 
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 Όµιλος Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις     

Αποδοχές και εγγυήσεις εξ’ αποδοχών 272 367 272 367 

Εγγυήσεις 248.039 217.831 248.063 217.831 

 248.311 218.198 248.335 218.198 

Ανειληµµένες υποχρεώσεις     

Όρια χορηγήσεων που έχουν εγκριθεί και δεν 
έχουν χρησιµοποιηθεί  491.123 458.293 495.684 463.477 

Μη εκταµιευµένα ποσά δανείων   106.656 103.451 106.656 103.451 

Λοιπές υποχρεώσεις 8.797 10.105 8.797 10.105 

 606.576 571.849 611.137 577.033 

  
854.887 

 
790.047 

 
859.472 

 
795.231 

 
Κεφαλαιουχικές ∆απάνες 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, οι ανειληµµένες υποχρεώσεις για κεφαλαιουχικές δαπάνες του Οµίλου και 
της Τράπεζας, οι οποίες δεν αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, ανέρχονταν σε 
€6.349 χιλ. (∆εκέµβριος 2015: €1.749 χιλ.). 
 
Ενδεχόµενες υποχρεώσεις για εκκρεµούσες δικαστικές υποθέσεις ή καταγγελίες/παράπονα 
και/ή απαιτήσεις 
 
Ο Όµιλος εµπλέκεται σε διάφορες νοµικές διαδικασίες και κανονιστικά θέµατα τα οποία προκύπτουν 
µέσα από τις συνήθεις επιχειρηµατικές εργασίες, όπου δηµιουργείται µια υποχρέωση για την οποία 
ενδέχεται να απαιτηθεί µια εκροή πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά οφέλη. Η ύπαρξη αυτών των 
υποχρεώσεων θα επιβεβαιωθεί µόνο από την παρουσία ή µη ενός ή περισσοτέρων αβέβαιων 
µελλοντικών γεγονότων που δεν είναι εξ’ ολοκλήρου εντός του ελέγχου του Οµίλου.   
 
Ως εκ τούτου η επίδραση της έκβασης αυτών των θεµάτων δεν µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια αλλά 
µπορεί να επηρεάσει τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου.  Ο Όµιλος θεωρεί ότι έχει επαρκείς 
τακτικές υπεράσπισης για ένα επιτυχές αποτέλεσµα κατά τη διάρκεια των σχετικών νοµικών 
διαδικασιών. ∆εν είναι πρακτικά εφικτό να δοθεί µια συνολική εκτίµηση της υποχρέωσης για αυτές τις 
νοµικές διαδικασίες και να παρουσιαστεί σαν κατηγορία στις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  
 
36.   ΠΑΡΑΓΩΓΑ 
 
Ο Όµιλος κάνει χρήση των πιο κάτω παραγώγων: 
 
Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος: αντιπροσωπεύουν συµβάσεις για αγοραπωλησίες ξένου 
συναλλάγµατος µε διακανονισµό σε µελλοντική ηµεροµηνία. 
 
Ανταλλαγές συναλλάγµατος: αντιπροσωπεύουν συµβάσεις για ανταλλαγή ταµειακών ροών 
διαφορετικών νοµισµάτων.  
 
Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης: αντιπροσωπεύουν συµβάσεις για µελλοντική αγορά ή πώληση 
σε ορισµένη τιµή κάποιου χρηµατοοικονοµικού «προϊόντος», αλλά µε το δικαίωµα σε ένα από τα δύο 
µέρη να ζητήσει ή όχι από το άλλο µέρος την εκπλήρωση της συµφωνίας µέχρι κάποιο χρονικό σηµείο 
ή µε την πάροδο του χρονικού σηµείου. 
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36.   ΠΑΡΑΓΩΓΑ (συνέχεια) 
 
Ανταλλαγές επιτοκίων: αντιπροσωπεύουν συµβάσεις για ανταλλαγή πληρωµών βάσει ενός επιτοκίου, 
έναντι ενός άλλου επιτοκίου, πάνω σε ένα καθορισµένο ονοµαστικό ποσό και σε καθορισµένες 
χρονικές περιόδους. 
 
 Όµιλος και Τράπεζα 
 Ονοµαστική 

αξία 
    Εύλογη αξία 

 
 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 
 
 

€'000 

Λοιπά 
περιουσιακά 

στοιχεία  
€'000 

 
Λοιπές 

υποχρεώσεις 
€'000 

    

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος 43.734 1.145 1 

Ανταλλαγές συναλλάγµατος 402.077 8.239 1.610 

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης 24.311 94 94 

Ανταλλαγές επιτοκίων 114.868 1.448 2.522 

 
584.990 10.926 4.227 

 

 Όµιλος και Τράπεζα  
 Ονοµαστική 

αξία 
              Εύλογη αξία 

 
 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
 

€'000 

Λοιπά 
περιουσιακά 

στοιχεία  
€'000 

 
Λοιπές 

υποχρεώσεις 
€'000 

    

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος 50.151 25 698 

Ανταλλαγές συναλλάγµατος 301.572 3.258 522 

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης 34.333 136 136 

Ανταλλαγές επιτοκίων 122.282 3.234 6.006 

 
508.338 6.653 7.362 

 
 
37.   ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ  
 
 Όµιλος Τράπεζα 
 2016 

€'000 
 

2015 
€'000 

 

2016 
€'000 

 

2015 
€'000 

 

 
Μετρητά και καταθέσεις σε 
Κεντρικές Τράπεζες 

 
 

2.054.650 

 
 

1.990.038 2.054.649 1.990.037 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 439.032 797.917 427.402 795.747 

 
2.493.682 2.787.955 2.482.051 2.785.784 

 
Τα µετρητά και αντίστοιχα µετρητών αποτελούνται από µετρητά και αδέσµευτες καταθέσεις σε 
Κεντρικές Τράπεζες και καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, των οποίων η αρχική ηµεροµηνία λήξης δεν 
υπερβαίνει τους τρεις µήνες. 
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38. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ                     
ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
 
Σύµφωνα µε τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµούς και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190/2007/04 παρ. 4 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η Τράπεζα 
οφείλει να δηµοσιοποιήσει τα ποσοστά στο κεφάλαιο της Τράπεζας που κατείχαν κατά κυριότητα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του/της συζύγου ή/και συγγενών εξ’ αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού και 
εταιρείες στις οποίες κατέχουν, άµεσα και έµµεσα, τουλάχιστον  20% του δικαιώµατος ψήφου, στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία 
έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  
        

 31 ∆εκεµβρίου 2016 23 Μαρτίου 2017 

 Άµεση 

Συµµετοχή 

Έµµεση 

Συµµετοχή 

 

Σύνολο 

Άµεση 

Συµµετοχή 

Έµµεση 

Συµµετοχή 

 

Σύνολο 

Ε. Α. Γεωργιάδου -- -- -- -- -- -- 
Α. Χριστοφίδης -- 0,00001% 0,00001% -- 0,00001% 0,00001% 

Λ. Παπαδόπουλος -- 0,00006% 0,00006% -- 0,00006% 0,00006% 

D. W. Bonanno -- -- -- -- -- -- 

Μ. Σ. Γιαννόπουλος -- -- -- -- -- -- 

∆ρ  Ε. Α. 
Πολυκάρπου 

-- -- -- -- -- -- 

Γ. Φεραίος -- -- -- -- -- -- 

Μ. Παντελίδου – 
Νεοφύτου 0,0037% -- 0,0037% 0,0037% -- 0,0037% 
Ι. Α .Μάτσης -- 0,0012% 0,0012% -- 0,0012% 0,0012% 

Χ. Α. Χατζησταυρής  -- -- -- -- -- -- 

A. C. Wynn  -- -- -- -- -- -- 

S. J. Albutt  -- -- -- -- -- -- 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν είχαν οποιαδήποτε συµµετοχή στο 
εκδοµένο δανειακό κεφάλαιο της Τράπεζας.  
 
39.   ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  
 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεδεµένα πρόσωπα  
 
Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τον/τη σύζυγο, τα τέκνα, γονείς και εταιρείες στις οποίες οι 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική 
συνέλευση.  

 

 
Επιπρόσθετα, στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις προς τα 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεδεµένα τους πρόσωπα που αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις 
και µη χρησιµοποιηθέντα όρια, ύψους €56 χιλ., οι οποίες δεν ξεπερνούσαν το 1% των καθαρών 
περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας (∆εκέµβριος 2015: €324 χιλ.).  
 
  

 
31 ∆εκεµβρίου 

 2016 
31 ∆εκεµβρίου 

2015 

 €'000 €'000 

Χορηγήσεις  28 8 

   

Εµπράγµατες εξασφαλίσεις -- 6 

   

Καταθέσεις 1.569 2.104 
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39.   ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)  
 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 δεν υπήρξαν οποιαδήποτε έσοδα από τόκους σε σχέση 
µε Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεδεµένα τους πρόσωπα (∆εκέµβριος 2015: µηδέν), ενώ τα 
έξοδα από τόκους σε σχέση µε Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεδεµένα τους πρόσωπα 
ανήλθαν σε €10 χιλ. (∆εκέµβριος 2015: €13 χιλ.). 
 
Απολαβές και δικαιώµατα Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

 
Στις 15 ∆εκεµβρίου 2016, η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι ο κ. Burt Pijls παραιτήθηκε από τη θέση του 
Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή του Οµίλου. Τα δύο µέρη συµφώνησαν σε αντιπαροχή για τη 
διακοπή της σύµβασης εργοδότησης, σε µετρητά, συνολικής αξίας €526 χιλ. περίπου. 
 
Άλλες συναλλαγές µε Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
Οι πωλήσεις ασφαλιστικών συµβολαίων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 από την 
θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και συνδεδεµένα τους πρόσωπα όπως ορίζονται πιο πάνω, ανήλθαν σε €12 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: 
€8 χιλ.) ενώ οι πωλήσεις ασφαλιστικών συµβολαίων από την θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, Hellenic 
Alico Life Insurance Company ανήλθαν σε €140 (31 ∆εκεµβρίου 2015: €20).  
 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, µη-επιτοκιακά έσοδα ύψους €1 χιλ. εισπράχθηκαν σε 
σχέση µε Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συνδεδεµένα τους πρόσωπα.  
 
Βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν είναι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
Βασικά διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτοµα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για το 
σχεδιασµό, τη διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Τράπεζας, άµεσα ή έµµεσα. O Όµιλος 
θεωρεί τους Γενικούς ∆ιευθυντές της Τράπεζας οι οποίοι δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι, τα µέλη της 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) καθώς και οποιαδήποτε διευθυντικά 
στελέχη που αναφέρονται άµεσα στον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή ότι αποτελούν τα βασικά 
διευθυντικά στελέχη σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 24.  
 
Τα συνδεδεµένα πρόσωπα περιλαµβάνουν τους/τις συζύγους, τα ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις 
οποίες τα βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κατέχουν, άµεσα ή έµµεσα, 
τουλάχιστον 20% του δικαιώµατος ψήφου σε γενική συνέλευση.  

 
  

 31 ∆εκεµβρίου 
2016 
€'000 

31 ∆εκεµβρίου 
2015 
€'000 

Απολαβές και δικαιώµατα Μελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου: 

  

Απολαβές και ωφελήµατα υπό εκτελεστική ιδιότητα  723 674 
Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις, κλπ 57 37 

Ωφελήµατα αφυπηρέτησης  15 10 

Αντιπαροχή για διακοπή σύµβασης εργοδότησης 526 -- 

 Σύνολο απολαβών για Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους 1.321 721 

∆ικαιώµατα 1.003 890 

Εδ     Εισφορές εργοδότη- Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Συµβούλοι 10 10 

 
31 ∆εκεµβρίου 

2016 
31 ∆εκεµβρίου 

2015 

 €'000 €'000 

Χορηγήσεις  716 688 

   

Εµπράγµατες εξασφαλίσεις 227 196 

   

Καταθέσεις 4.134 5.169 
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39.   ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)  
 
Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών Οµίλου 
 
Οι απολαβές των βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν ∆ιοικητικοί  Σύµβουλοι ήταν ως 
ακολούθως: 

 
Λόγω αλλαγών στην οργανωτική δοµή της, ο αριθµός των βασικών διευθυντικών στελεχών έχει µειωθεί 
και κατά συνέπεια οι γνωστοποιηµένες χορηγήσεις/συναλλαγές τους µε την Τράπεζα.   
 
Κατά τη διάρκεια του 2016, η σύµβαση εργοδότησης ενός βασικού διευθυντικού στελέχους µε την 
Τράπεζα τερµατίστηκε κοινή συναινέσει. Τα µέρη συµφώνησαν σε αντιπαροχή για τη διακοπή της 
σύµβασης, σε µετρητά και είδος, συνολικής αξίας €238 χιλ. περίπου (31 ∆εκεµβρίου 2015: €942 χιλ./5 
βασικά διευθυντικά στελέχη).  
 
Επιπλέον, η Τράπεζα υπέγραψε συµφωνία τερµατισµού µε ακόµη ένα βασικό διευθυντικό στέλεχος και 
κατέλαβε χαριστική αποζηµίωση ύψους €202 χιλ. Ο τερµατισµός έγινε το πρώτο τρίµηνο του 2017.   
 
Επιπρόσθετα, στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις προς τα 
βασικά διευθυντικά στελέχη που δεν ήταν ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι και σε συνδεδεµένα τους πρόσωπα 
ύψους €296 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €335 χιλ.). 
 
Τα έσοδα από τόκους σε βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεµένα τους πρόσωπα για το έτος που 
έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ανήλθαν σε €14 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €16 χιλ.) ενώ τα έξοδα από 
τόκους σε σχέση µε βασικά διευθυντικά στελέχη και συνδεδεµένα τους πρόσωπα ανήλθαν σε €36 χιλ. 
(31 ∆εκεµβρίου 2015: €111 χιλ.). 
 
Οι πωλήσεις ασφαλιστικών συµβολαίων για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 από τη 
θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, σε βασικά διευθυντικά στελέχη και 
συνδεδεµένα πρόσωπα, όπως ορίζονται πιο πάνω, ανήλθαν σε €23 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €20 
χιλ.) ενώ  οι πωλήσεις ασφαλιστικών συµβολαίων από τη θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, Hellenic Alico 
Life Insurance Company ανήλθαν σε €20 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €28 χιλ.).  
 
Μέτοχοι που ασκούν σηµαντική επιρροή και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΛΠ 24 συνδεδεµένα πρόσωπα, µεταξύ άλλων, θεωρούνται Μέτοχοι 
που ασκούν σηµαντική επιρροή στην Τράπεζα ή/και που κατέχουν άµεσα ή έµµεσα πέραν του είκοσι 
τοις εκατό (20%) της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας.    
 
Τα συνδεδεµένα πρόσωπά τους περιλαµβάνουν οντότητες οι οποίες ελέγχονται από τους Μετόχους 
που ασκούν σηµαντική επιρροή  όπως ορίζονται πιο πάνω. 
 

 
31 ∆εκεµβρίου 

2016 
31 ∆εκεµβρίου 

2015 

 €'000 €'000 

Χορηγήσεις 1 -- 

   

Εµπράγµατες εξασφαλίσεις 198 208 

   

Καταθέσεις 21.505 20.616 

 
  

 
31 ∆εκεµβρίου 

2016 
31 ∆εκεµβρίου 

2015 

 €'000 €'000 
Απολαβές βασικών διευθυντικών στελεχών που δεν ήταν 
∆ιοικητικοί Σύµβουλοι:   
Μισθοί και άλλα βραχυπρόθεσµα ωφελήµατα  2.332 2.068 

Εισφορές εργοδότη για κοινωνικές ασφαλίσεις κλπ 194 227 

Ωφελήµατα αφυπηρέτησης  149 131 

Αντιπαροχή για διακοπή σύµβασης εργοδότησης 238 942 

 2.913 3.368 
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39.   ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (συνέχεια)  
 
Στις 13 Σεπτεµβρίου 2016 η Τράπεζα ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηµατικής της 
δραστηριότητας, έχει συνάψει συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(“EBRD”) για συµµετοχή σε ένα EBRD ∆άνειο Α/Β που χορηγήθηκε στον Οργανισµό Τηλεπικοινωνιών 
Ελλάδος («ΟΤΕ»). Η EBRD παρείχε ένα κοινοπρακτικό δάνειο ύψους €339 εκατ. στον ΟΤΕ για στήριξη 
των επενδυτικών του σχεδίων. Η χρηµατοδότηση αποτελείται από ένα EBRD ∆άνειο Α ύψους €150 
εκατ. ως µέρος ενός ∆ανείου Α/Β ύψους €339 εκατ. και µίας πρόσθετης  χρηµατοδότησης ύψους €189 
εκατ., που χορηγείται από τους Συµµετέχοντες στο ∆άνειο Β. Η συµµετοχή της Ελληνικής Τράπεζας στο 
∆άνειο Β ανέρχεται στα €20 εκατ. Στο κοινοπρακτικό δάνειο συµµετέχει ως Mandated Lead Arranger η 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E. Η HSBC Bank Plc και η Ελληνική Τράπεζα είναι Lead Arrangers, ενώ 
οι BNP Paribas S.A., Nomura International Plc, Alpha Bank Αλβανίας, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και 
Cordiant συµµετέχουν ως Arrangers. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, το υπόλοιπο του δανείου ήταν €20 
εκατ., ο δεδουλευµένος τόκος ανήλθε σε €189 χιλ. και ποσό ύψους €180 χιλ. συµπεριλήφθηκε στα άλλα 
έσοδα στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.   
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, υπήρχαν ενδεχόµενες και ανειληµµένες υποχρεώσεις προς τους Μετόχους 
που ασκούν σηµαντική επιρροή και συνδεδεµένα τους πρόσωπα που αφορούν πιστώσεις, εγγυήσεις 
και µη χρησιµοποιηθέντα όρια, ύψους €514 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €513 χιλ). 
 
∆εν υπήρχαν έσοδα από τόκους σε σχέση µε Μετόχους που ασκούν σηµαντική επιρροή και 
συνδεδεµένα τους πρόσωπα για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 (31 ∆εκεµβρίου 2015: 
µηδέν), ενώ τα αντίστοιχα έξοδα από τόκους ανήλθαν σε €3 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €62 χιλ.). 
 
Άλλες συναλλαγές µε Μετόχους που ασκούν σηµαντική επιρροή και συνδεδεµένα πρόσωπα 
 
Κατά τη διάρκεια του 2016 δεν υπήρχαν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από Μετόχους που ασκούν 
σηµαντική επιρροή και συνδεδεµένα τους πρόσωπα όπως ορίζονται πιο πάνω, (31 ∆εκεµβρίου 2015: 
€µηδέν). Επιπρόσθετα, οι πωλήσεις ασφαλιστικών συµβολαίων από τη θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, 
Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ, σε Μετόχους που ασκούν σηµαντική επιρροή και συνδεδεµένα τους 
πρόσωπα όπως ορίζονται πιο πάνω, ανήλθαν σε €150 χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €121 εκατ.).  
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, Μέτοχοι που ασκούν σηµαντική επιρροή και τα συνδεδεµένα τους πρόσωπα 
κατείχαν Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 (ΜΑΚ 2) ύψους €15,7 εκατ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: 
€15,7 εκατ.)  
 
Για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016  εισπράχθηκαν µη-επιτοκιακά εισοδήµατα ύψους €154 
χιλ. (31 ∆εκεµβρίου 2015: €57 χιλ.) που αφορούν Μετόχους που ασκούν σηµαντική επιρροή και τα 
συνδεδεµένα τους πρόσωπα.  
 
Όλες οι συναλλαγές µε Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βασικά διευθυντικά στελέχη, Μετόχους που 
ασκούν σηµαντική επιρροή και συνδεδεµένα τους πρόσωπα γίνονται µε βάση συνήθεις εµπορικούς 
όρους. Όσον αφορά τα βασικά διευθυντικά στελέχη, αριθµός διευκολύνσεων έχει παραχωρηθεί µε 
βάση τους ισχύοντες όρους όπως και για το υπόλοιπο προσωπικό του Οµίλου. 
 
40.  ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 

Σύµφωνα µε τους Περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισµούς, και σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190/2007/04 παρ. 4 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 οι πιο κάτω µέτοχοι κατείχαν κατά κυριότητα τουλάχιστον πέντε (5%) τοις εκατό της 
ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας: 
 
CPB FBO Third Point Hellenic Recovery Fund LP (CΥ) 26,20% 

Wargaming Group Limited 24,92% 

∆ήµητρα Επενδυτική  ∆ηµόσια Λτδ 10,05% 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 5,37% 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, Μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου, είχαν στην 
κατοχή τους ΜΑΚ 1 ύψους €23 χιλ. και  ΜΑΚ 2 ύψους €15,7 εκατ. 
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40.  ΜΕΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (συνέχεια) 
 
Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ο∆190/2007/04 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η 
Τράπεζα οφείλει να δηµοσιοποιήσει τους µετόχους που κατείχαν κατά κυριότητα πέντε  (5%) 
τουλάχιστον τοις εκατό της ονοµαστικής αξίας του εκδοθέντος κεφαλαίου, πέντε (5) ηµέρες πριν από 
την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
CPB FBO Third Point Hellenic Recovery Fund LP (CΥ) 26,20% 

Wargaming Group Limited 24,92% 

∆ήµητρα Επενδυτική  ∆ηµόσια Λτδ 10,05% 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 5,37% 

 
Πέντε (5) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, Μέτοχοι που κατείχαν πέραν του 5% του µετοχικού κεφαλαίου, είχαν στην κατοχή τους 
ΜΑΚ 1 ύψους €23 χιλ. και ΜΑΚ 2 ύψους €15,7 εκατ.  
 
41.   ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ  
 
Εύλογη αξία είναι το ποσό που θα µπορούσε να εισπραχθεί από την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή να πληρωθεί για το διακανονισµό µιας υποχρέωσης σε µία συνήθη συναλλαγή µεταξύ των 
συµµετεχόντων στην κύρια ή, εν ελλείψει αυτής, στην πιο συµφέρουσα αγορά στην οποία ο Όµιλος έχει 
πρόσβαση κατά την ηµεροµηνία επιµέτρησης. Η εύλογη αξία της υποχρέωσης αντανακλά τον κίνδυνο 
µη εξυπηρέτησής της. 
 
Ο Όµιλος επιµετρά την εύλογη αξία ενός στοιχείου χρησιµοποιώντας τις τιµές που παρουσιάζονται σε  
µία ενεργό αγορά στην περίπτωση που αυτές είναι διαθέσιµες. Μια αγορά θεωρείται ενεργός, εάν οι 
συναλλαγές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση παρουσιάζονται µε επαρκή συχνότητα και 
όγκο ώστε να παρέχονται τιµές σε συνεχή βάση. 
 
Αν δεν υπάρχει χρηµατιστηριακή τιµή σε ενεργό αγορά, τότε ο Όµιλος χρησιµοποιεί τεχνικές 
αποτίµησης που µεγιστοποιούν τη χρήση των σχετικών  παραµέτρων που παρατηρούνται στις αγορές 
και ελαχιστοποιούν τη χρήση µη παρατηρήσιµων δεδοµένων. Η τεχνική αποτίµησης που 
χρησιµοποιείται ενσωµατώνει όλες τις κύριες παραµέτρους που οι συµµετέχοντες στην αγορά θα 
λάµβαναν υπόψη στην τιµολόγηση µίας συναλλαγής. 
 
Εύλογη αξία χρηµατοοικονοµικών µέσων 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών µέσων του Οµίλου που 
επιµετρούνται στην εύλογη αξία µε βάση την ιεραρχία τριών επιπέδων ανάλογα µε το είδος των 
στοιχείων που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της εύλογης αξίας. Τα επίπεδα ιεραρχίας της 
εύλογης αξίας είναι τα ακόλουθα: 
 

• Επίπεδο 1: Επίσηµες χρηµατιστηριακές τιµές (µη προσαρµοσµένες) σε αγορές µε σηµαντικό 
όγκο συναλλαγών για πανοµοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

• Επίπεδο 2: Στοιχεία εκτός των χρηµατιστηριακών τιµών που περιλαµβάνονται στο επίπεδο 1, 
τα οποία µπορούν να παρατηρηθούν για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε 
άµεσα είτε έµµεσα. 

• Επίπεδο 3: Στοιχεία εισαγωγής για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δε 
βασίζονται σε παρατηρήσιµα δεδοµένα της αγοράς (µη-παρατηρήσιµα στοιχεία εισαγωγής). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

107 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

41.   ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνέχεια)  
 

31 ∆εκεµβρίου 2016 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

€'000 €'000 €'000 €'000 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Παράγωγα: 
 Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος -- 1.145 -- 1.145 

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης -- 94 -- 94 

Ανταλλαγές επιτοκίων -- 1.448 -- 1.448 

 Ανταλλαγές συναλλάγµατος -- 8.239 -- 8.239 

-- 10.926 --  10.926 

Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων      

Επενδύσεις σε χρεόγραφα:     

Τραπεζών -- -- -- -- 

Άλλων εκδοτών -- -- -- -- 

Επενδύσεις σε µετοχές 293 -- -- 293 

293 -- -- 293 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση     

Επενδύσεις σε χρεόγραφα:     

Κρατικά 432.663 2.428 -- 435.091 

Τραπεζών 61.642 -- -- 61.642 

Άλλων εκδοτών 305.825 -- -- 305.825 

Επενδύσεις σε µετοχές 982 -- 7.228 8.210 

 
Επενδύσεις σε Οργανισµούς Συλλογικών 
Επενδύσεων 7.505 -- -- 7.505 

808.617 2.428 7.228 818.273 

Σύνολο 808.910 13.354 7.228 829.492 

 

31 ∆εκεµβρίου 2016 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

€'000 €'000 €'000 €'000 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Παράγωγα: 

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος -- 1 -- 1 

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης -- 94 -- 94 

Ανταλλαγές επιτοκίων -- 2.522 -- 2.522 

 Ανταλλαγές συναλλάγµατος -- 1.610 -- 1.610 

Σύνολο --  4.227 -- 4.227 
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41.   ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνέχεια)  
 

31 ∆εκεµβρίου 2015 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

€'000 €'000 €'000 €'000 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Παράγωγα: 
 Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος -- 25 -- 25 

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης -- 136 -- 136 

Ανταλλαγές επιτοκίων -- 3.234 -- 3.234 

 Ανταλλαγές συναλλάγµατος -- 3.258 -- 3.258 

-- 6.653 --  6.653 

Άλλα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των 
αποτελεσµάτων      

Επενδύσεις σε χρεόγραφα:     

Τραπεζών 269 -- -- 269 

Άλλων εκδοτών 1.550 -- -- 1.550 

Επενδύσεις σε µετοχές 282 -- -- 282 

2.101 -- -- 2.101 

Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση     

Επενδύσεις σε χρεόγραφα:     

Κρατικά 287.200 1.747 -- 288.947 

Τραπεζών 170.697 -- 9.887 180.584 

Άλλων εκδοτών 299.198 -- -- 299.198 

Επενδύσεις σε µετοχές 1.287 -- 6.525 7.812 

 
Επενδύσεις σε Οργανισµούς Συλλογικών 
Επενδύσεων 7.046 -- -- 7.046 

765.428 1.747 16.412 783.587 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία-Μετοχές που κατέχονται 
προς πώληση -- -- 12.381 12.381 

Σύνολο 767.529 8.400 28.793 804.722 

 

31 ∆εκεµβρίου 2015 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο 

€'000 €'000 €'000 €'000 

Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

Παράγωγα: 

Προθεσµιακές πράξεις συναλλάγµατος -- 698 -- 698 

Συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης -- 136 -- 136 

Ανταλλαγές επιτοκίων -- 6.006 -- 6.006 

 Ανταλλαγές συναλλάγµατος -- 522 -- 522 

Σύνολο --  7.362 -- 7.362 
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41.   ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνέχεια)  
 
Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν 
κατηγοριοποιηθεί στο επίπεδο 3 της ιεραρχίας: 
 

 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση   

 

 
 

Επενδύσεις σε 
χρεόγραφα 

 
 

Επενδύσεις σε 
µετοχές 

Μετοχές 
που 

κατέχονται 
προς 

πώληση 

 
 

Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 
1 Ιανουαρίου 2016 9.887 6.525 12.381 28.793 
Κέρδη που έχουν αναγνωριστεί στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων  στην κατηγορία 
«Καθαρά κέρδη από διάθεση και 
επανεκτίµηση συναλλάγµατος και 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων» 

 
 
 
 

113 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 
113 

Προσθήκες -- 1.906 -- 1.906 
Μεταφορές -- (32) -- (32) 
Πωλήσεις (10.000) -- (12.381) (22.381) 
Κέρδη που έχουν αναγνωριστεί στην 
ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών 
εσόδων  στην κατηγορία «Πλεόνασµα 
από επανεκτίµηση επενδύσεων σε 
µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα 
προς πώληση» 

 
 
 

-- 

 
 
 

(1.171) 

 
 
 

-- 

(1.171) 

31 ∆εκεµβρίου 2016 -- 7.228 -- 7.228 

 

 Επενδύσεις διαθέσιµες προς πώληση   

 

 
 

Επενδύσεις σε 
χρεόγραφα 

 
 

Επενδύσεις 
σε µετοχές 

Μετοχές 
που 

κατέχονται 
προς 

πώληση 

 
 

Σύνολο 

 €'000 €'000 €'000 €'000 
1 Ιανουαρίου 2015 11.339 7.280 -- 18.619 
Κέρδη που έχουν αναγνωριστεί στην 
ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού 
αποτελεσµάτων  στην κατηγορία 
«Καθαρά κέρδη από διάθεση και 
επανεκτίµηση συναλλάγµατος και 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων» 

 
 
 
 

178 

 
 
 
 

-- 

 
 
 
 

-- 
178 

Αποπληρωµές (1.630) -- -- (1.630) 
Πωλήσεις -- (2.609) -- (2.609) 
Κέρδη που έχουν αναγνωριστεί στην 
ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών 
εσόδων  στην κατηγορία «Πλεόνασµα 
από επανεκτίµηση επενδύσεων σε 
µετοχές και χρεόγραφα διαθέσιµα 
προς πώληση» 

 
 
 

-- 

 
 
 

1.854 

 
 
 

12.381 

14.235 

31 ∆εκεµβρίου 2015 9.887 6.525 12.381 28.793 

 
Για την αποτίµηση των επενδύσεων σε µετοχές στην εύλογη αξία τους, οι οποίες έχουν 
κατηγοριοποιηθεί στο επίπεδο 3, έχει χρησιµοποιηθεί η µέθοδος αποτίµησης που βασίζεται στην 
καθαρή θέση της εταιρείας που κατέχονται οι µετοχές καθώς και εκτιµήσεις της ∆ιεύθυνσης του Οµίλου. 
Οι επενδύσεις σε χρεόγραφα, οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί στο επίπεδο 3, αποτιµήθηκαν 
χρησιµοποιώντας µη παρατηρήσιµα δεδοµένα, που αντανακλούσαν όµως τις υποθέσεις που θα 
έκαναν οι συµµετέχοντες στην αγορά για να αποτιµήσουν ένα περιουσιακό στοιχείο ή µία υποχρέωση, 
βασιζόµενοι στις καλύτερες, υπό τις προϋποθέσεις διαθέσιµες πληροφορίες. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 η εύλογη αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα τα οποία κατηγοριοποιούνται 
στην κατηγορία «Στοιχεία διακρατούµενα µέχρι τη λήξη τους» και τα οποία δεν επιµετρούνται στη 
εύλογη αξία τους ανήλθε σε €49.377 χιλ. για τον Όµιλο και την Τράπεζα (2015: Όµιλος και Τράπεζα 
€46.108 χιλ.) και στην ιεραρχία των τριών επιπέδων θα κατηγοριοποιούνταν στο επίπεδο 1. Επίσης, η  
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41.   ΕΥΛΟΓΗ ΑΞΙΑ (συνέχεια)  
 
εύλογη αξία των επενδύσεων σε χρεόγραφα τα οποία κατηγοριοποιούνται στην κατηγορία «∆άνεια και 
απαιτήσεις» και τα οποία δεν επιµετρούνται στη εύλογη αξία τους ανήλθε σε €302.096 χιλ. για τον 
Όµιλο και την Τράπεζα (2015: €229.122 χιλ.) και στην ιεραρχία των τριών επιπέδων  θα είχαν 
κατηγοριοποιηθεί στο επίπεδο 2. 
 
Η εύλογη αξία των χορηγήσεων σε πελάτες βασίζεται στην παρούσα αξία των αναµενόµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών. Η υποκειµενικότητα και ο βαθµός κρίσης που απαιτείται από τη 
∆ιεύθυνση είναι σηµαντικά στα µοντέλα προεξοφληµένων ταµειακών ροών δεδοµένου ότι η ∆ιεύθυνση 
απαιτείται να ασκήσει κρίση στην επιλογή και εφαρµογή των παραµέτρων και παραδοχών, όπου µέρος 
ή το σύνολο των παραµέτρων δεν είναι παρατηρήσιµα. Οι αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές 
έχουν υπολογιστεί βάσει των αναµενόµενων ποσοστών ζηµιών ανά κατηγορία δανείου, λαµβάνοντας 
υπόψη την προσδοκώµενη πιστοληπτική ποιότητα των δανειοληπτών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο 
περιλαµβάνει στοιχεία που αφορούν: το κόστος χρηµατοδότησης του Οµίλου, το κόστος κεφαλαίου και 
την προσαρµογή για το µελλοντικό κόστος κινδύνων.  
 
Η εύλογη αξία των χορηγήσεων σε πελάτες που δεν επιµετρούνται στη εύλογη αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2016, ανήλθε σε €2.819 εκατ. (2015: €3.035 εκατ.) για τον Όµιλο και την Τράπεζα και έχουν 
κατηγοριοποιηθεί στο επίπεδο 3.  
 
 
42.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όµιλος είναι οργανωµένος σε δύο λειτουργικούς τοµείς στη βάση της 
παροχής υπηρεσιών, ως ακολούθως:  
 

• Τοµέας τραπεζικών και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών - παρέχει κυρίως τραπεζικές και 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, περιλαµβανοµένων χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 
υπηρεσιών καθώς επίσης και υπηρεσίες καταπιστευµατοδόχων και πρακτορείας 
επιχειρηµατικών απαιτήσεων τρίτων (Factoring).  

• Τοµέας ασφαλιστικών εργασιών - παρέχει κυρίως ασφαλιστικές υπηρεσίες κλάδου ζωής και 
γενικού κλάδου στην Κύπρο. 

 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τα έσοδα, έξοδα, ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για κάλυψη του 
πιστωτικού κινδύνου, (ζηµιά)/κέρδος πριν τη φορολογία και πληροφορίες για τα περιουσιακά στοιχεία, 
τις υποχρεώσεις και κεφαλαιουχικές δαπάνες  αναφορικά µε τους λειτουργικούς τοµείς του Οµίλου. 
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42.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) 
 
  

      Τραπεζικές & 
χρηµατοοικονοµικές    υπηρεσίες 

 
 

              Ασφαλιστικές εργασίες 

        
           Συναλλαγές/υπόλοιπα   

µεταξύ τοµέων 

                                 
Σύνολο 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
Κύκλος εργασιών 278.179 312.393 18.769 19.075 (6.874) (9.715) 290.074 321.753 

         
Καθαρά έσοδα από τόκους 147.115 144.776 377 620 -- (36) 147.492 145.360 
Καθαρά έσοδα/(έξοδα) δικαιωµάτων και 
προµηθειών 

 
53.007 

 
59.546 

 
(1.008) 

 
(1.123) 

 
(7) 

 
(7) 

 
51.992 

 
58.416 

Καθαρά κέρδη από διάθεση και επανεκτίµηση 
συναλλάγµατος και χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

 
27.435 

 
32.586 

 
-- 

 
17 

 
-- 

 
-- 

 
27.435 

 
32.603 

Άλλα έσοδα 10.243 11.911 14.871 15.303 (4.351) (7.179) 20.763 20.035 
Έξοδα προσωπικού (77.002) (75.050) (5.004) (4.998) -- -- (82.006) (80.048) 
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού και χρεόλυση άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 

 
 

(5.948) 

 
 

(4.643) 

 
 

(153) 

 
 

(124) 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

(6.101) 

 
 

(4.767) 
∆ιοικητικά και άλλα έξοδα (54.073) (64.392) (2.378) (2.980) 76 88 (56.375) (67.284) 

Κέρδος/(ζηµια) από συνήθεις εργασίες πριν τις 
ζηµιές αποµείωσης και προβλέψεις για την 
κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου 

 
 
 

100.777 

 
 
 

104.734 

 
 
 

6.705 

 
 
 

6.715 

 
 
 

(4.282) 

 
 
 

(7.134) 

 
 
 

103.200 

 
 
 

104.315 

Ζηµιές αποµείωσης της αξίας των χορηγήσεων (122.235) (101.437) -- -- 
 

-- 
 

-- (122.235) (101.437) 
Προβλέψεις για την κάλυψη του πιστωτικού 
κινδύνου που απορρέει από ανειληµµένες 
υποχρεώσεις και  εγγυήσεις 7.002 649 -- -- 

 
 

-- 

 
 

-- 

 
 

7.002 

 
 

649 

 
(Ζηµιά)/κέρδος πριν  τη φορολογία 

 
(14.456) 

 
3.946 

 
6.705 

 
6.715 

 
(4.282) 

 
(7.134) 

 
(12.033) 

 
3.527 

 
 

  
 

     

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 6.969.543 7.342.725 88.467 83.921 (20.406) (29.273) 7.037.604 7.397.373 

        
 
Σύνολο υποχρεώσεων 

 
6.437.010 

 
6.732.511 

 
54.489 

 
51.343 

 
(20.766) 

 
(29.277) 

 
6.470.733 

 
6.754.577 

        
Προσθήκες ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισµού και λογισµικά προγράµµατα 

 
11.594 

 
8.650 

 
89 

 
55 

 
-- 

 
-- 

 
11.683 

 
8.705 
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43.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   

Όµιλος 

Λογιστική αξία 
Εµπορική  

εκµετάλλευση 
∆ιακρατούµενα µέχρι 

τη λήξη ∆άνεια και απαιτήσεις 
∆ιαθέσιµα προς 

πώληση 

 
 
 

Άλλα σε 
αποσβεσµένο 

κόστος 

31 ∆εκεµβρίου 2016       

Περιουσιακά στοιχεία  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.083.444 -- -- 2.083.444 -- -- 
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 548.902 -- -- 548.902 -- -- 
Χορηγήσεις σε πελάτες 2.926.033 -- -- 2.926.033 -- -- 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 1.149.132 -- 47.214 299.360 802.558 -- 
Επενδύσεις σε µετοχές και σε Οργανισµούς 
Συλλογικών Επενδύσεων 16.008 293 -- -- 15.715 

-- 

Παράγωγα  10.926 10.926 -- -- -- -- 

 6.734.445 11.219 47.214 5.857.739 818.273 -- 

Υποχρεώσεις       

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 100.652 -- -- -- -- 100.652 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών 6.111.088 -- -- -- -- 6.111.088 
Παράγωγα  4.227 4.227 -- -- -- -- 

∆ανειακό κεφάλαιο 139.667 -- -- -- -- 139.667 

 6.355.634 4.227 -- -- -- 6.351.407 

31 ∆εκεµβρίου 2015       

Περιουσιακά στοιχεία  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.029.180 -- -- 2.029.180 -- -- 
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 909.849 -- -- 909.849 -- -- 
Χορηγήσεις σε πελάτες 3.092.773 -- -- 3.092.773 -- -- 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 1.043.012 1.819 45.501 226.963 768.729 -- 
Επενδύσεις σε µετοχές και σε Οργανισµούς 
Συλλογικών Επενδύσεων 15.140 282 -- -- 14.858 

 
-- 

Μετοχές που κατέχονται προς πώληση 12.381 -- -- -- 12.381 -- 
Παράγωγα  6.653 6.653 -- -- -- -- 

 7.108.988 8.754 45.501 6.258.765 795.968 -- 

Υποχρεώσεις       

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 76.938 -- -- -- -- 76.938 

Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες 236.373 -- -- -- -- 236.373 
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών 6.138.705 -- -- -- -- 6.138.705 
Παράγωγα  7.362 7.362 -- -- -- -- 

∆ανειακό κεφάλαιο 181.468 -- -- -- -- 181.468 

 6.640.846 7.362 -- -- -- 6.633.484 
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43.  ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣH ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (συνέχεια) 

Τράπεζα 

Λογιστική αξία 
Εµπορική  

εκµετάλλευση 
∆ιακρατούµενα µέχρι 
τη λήξη ∆άνεια και απαιτήσεις 

∆ιαθέσιµα προς 
πώληση 

 
 
 

Άλλα σε 
αποσβεσµένο 

κόστος 

31 ∆εκεµβρίου 2016       

Περιουσιακά στοιχεία  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.083.443 -- -- 2.083.443 -- -- 
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 537.259 -- -- 537.259 -- -- 
Χορηγήσεις σε πελάτες 2.926.033 -- -- 2.926.033 -- -- 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 1.142.704 -- 47.214 299.360 796.130 -- 
Επενδύσεις σε µετοχές 8.503 293 -- -- 8.210 -- 
Παράγωγα  10.926 10.926 -- -- -- -- 

 6.708.868 11.219 47.214 5.846.095 804.340 -- 

Υποχρεώσεις       

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 100.652 -- -- -- -- 100.652 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών 6.111.088 -- -- -- -- 6.111.088 

Παράγωγα  4.227 4.227 -- -- -- -- 

∆ανειακό κεφάλαιο 139.667 -- -- -- -- 139.667 

 6.355.634 4.227 -- -- -- 6.351.407 

31 ∆εκεµβρίου 2015       

Περιουσιακά στοιχεία  €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.029.179 -- -- 2.029.179 -- -- 
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 907.550 -- -- 907.550 -- -- 
Χορηγήσεις σε πελάτες 3.092.773 -- -- 3.092.773 -- -- 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 1.037.252 1.819 45.501 226.963 762.969 -- 
Επενδύσεις σε µετοχές 8.094 282 -- -- 7.812 -- 
Μετοχές που κατέχονται προς πώληση 12.381 -- -- -- 12.381 -- 
Παράγωγα  6.653 6.653 -- -- -- -- 

 7.093.882 8.754 45.501 6.256.465 783.162 -- 

Υποχρεώσεις       

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 76.938 -- -- -- -- 76.938 

Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες 236.373 -- -- -- -- 236.373 
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί πελατών 6.138.705 -- -- -- -- 6.138.705 

Παράγωγα  7.362 7.362 -- -- -- -- 

∆ανειακό κεφάλαιο 181.468 -- -- -- -- 181.468 

 6.640.846 7.362 -- -- -- 6.633.484 
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44.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Οικονοµικό Περιβάλλον και Εργασίες του Οµίλου στην Κύπρο 
 
Η Κύπρος ολοκλήρωσε το τριετές µακροοικονοµικό πρόγραµµα προσαρµογής τον Μάρτιο του 2016 και 
επανάκτησε  πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Η Κύπρος έχει εφαρµόσει σηµαντικές 
δηµοσιονοµικές και διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο πλαίσιο του προγράµµατος µακροοικονοµικής 
προσαρµογής, οι οποίες αναµένεται να συµβάλουν στη διασφάλιση ισχυρής δηµοσιονοµικής διακυβέρνησης 
στα επόµενα χρόνια. Τα δηµόσια οικονοµικά σταθεροποιήθηκαν σε µεγάλο βαθµό µε στόχο την εξασφάλιση 
της βιωσιµότητας του δηµόσιου χρέους. Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις έχουν σε µεγάλο βαθµό υπερβεί τους 
στόχους για το πρωτογενές ισοζύγιο που είχαν καθοριστεί κατά την έναρξη του προγράµµατος. Επίσης, έχει 
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στο πλαίσιο του προγράµµατος για την αναδιάρθρωση και αποκατάσταση της 
εµπιστοσύνης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της Κύπρου. Η καλύτερη από ότι αναµενόταν εξέλιξη της 
οικονοµίας, µαζί µε τη σταδιακή αναδιάρθρωση του τραπεζικού τοµέα, δηµιούργησαν και διατήρησαν ένα 
κλίµα βελτιωµένης εµπιστοσύνης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής 
ικανότητας της χώρας και των µεγαλύτερων εγχώριων τραπεζικών ιδρυµάτων από διεθνείς οίκους 
αξιολόγησης. Αυτό επέτρεψε τρεις επιτυχείς εξόδους της χώρας στις διεθνείς αγορές κατά το 2016, µε την 
απόδοση των κρατικών οµολόγων να µειώνεται σε ιστορικά χαµηλά επίπεδα επιτρέποντας την 
αναχρηµατοδότηση του δηµόσιου χρέους µε χαµηλότερο κόστος δανεισµού και µεγαλύτερο µέσο όρο 
διάρκειας. 
 
Ο οίκος αξιολόγησης Fitch, τον Οκτώβριο 2016, αναβάθµισε την µακροχρόνια πιστοληπτική ικανότητα της 
Κύπρου κατά µια βαθµίδα σε ΒΒ- µε θετικό ορίζοντα. Τον Μάρτιο του 2017, ο οίκος Standard and Poor’s 
αναβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, επίσης κατά µια βαθµίδα, σε ΒΒ+ από ΒΒ που ήταν µέχρι 
τώρα, µια βαθµίδα πιο κάτω από την επενδυτική διαβάθµιση. Ο οίκος Moody’s, τον Αύγουστο 2016,  
αναθεώρησε τον ορίζοντα του κυπριακού τραπεζικού συστήµατος από σταθερό σε θετικό. Ως αποτέλεσµα 
των πιο πάνω, και την απαίτηση της ελάχιστης πιστοληπτικής διαβάθµισης του προγράµµατος ποσοτικής 
χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα κυπριακά οµόλογα θα πληρούν τις προϋποθέσεις του 
προγράµµατος όταν η Κύπρος επιστρέψει στην επενδυτική βαθµίδα µε βάση την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Τον Ιούλιο 2016, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, άντλησε χρηµατοδότηση 
από τις διεθνείς αγορές για πρώτη φορά µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικής 
προσαρµογής, µέσω της έκδοσης επταετούς οµολόγου ύψους €1 δις µε απόδοση 3,8%. 
 
Η προσήλωση όσον αφορά την υλοποίηση του Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής αποτέλεσε τον 
ακρογωνιαίο λίθο για την έξοδο της οικονοµίας από την ύφεση. Η ανάπτυξη της κυπριακής οικονοµίας από τις 
αρχές του 2015, συνεχίζεται µε το πραγµατικό ΑΕΠ να έχει αυξηθεί κατά 2,8% το 2016 σε σύγκριση µε την 
αντίστοιχη περίοδο του προηγούµενου χρόνου. Η σταθερή πορεία ανάκαµψης αντικατοπτρίζεται και στην 
αγορά εργασίας η οποία έχει την τάση να ακολουθεί την ανάκαµψη µε µια χρονική υστέρηση. Ο 
αποπληθωρισµός που παρατηρείται από τους πρώτους µήνες του 2013 αρχίζει να αποκλιµακώνεται, καθώς, 
το επίπεδο τιµών το 2016 µειώθηκε κατά 1,2%, σε σύγκριση µε µείωση 1,5% το 2015. 
 
Η ανάπτυξη της οικονοµίας προήλθε κυρίως από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εν µέσω αρνητικού 
πληθωρισµού και υποστηρίχθηκε από την υποτίµηση του Ευρώ και των χαµηλών τιµών του πετρελαίου. Το 
2016, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,9% σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Για την 
ίδια περίοδο, οι επενδύσεις παρουσίασαν αύξηση 26%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στη θετική πορεία που 
κατέγραψαν οι επενδύσεις σε µεταφορικό εξοπλισµό. Επίσης, οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τοµέα 
παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 8,7%. Από τοµεακής πλευράς, η ανάπτυξη υποστηρίχθηκε επίσης από 
την ανθεκτική επίδοση στις εξαγωγές υπηρεσιών του τουρισµού και των επαγγελµατικών επιχειρήσεων. 
Συγκεκριµένα, οι αφίξεις τουριστών κατά το 2016 αυξήθηκαν κατά 19,8%, σε σύγκριση µε το προηγούµενο 
έτος ενώ, τα έσοδα από τον τουρισµό αυξήθηκαν ετήσια κατά 12%. 
  
Η αγορά ακινήτων εξακολούθησε την προσαρµογή της κατά τη διάρκεια του 2016, µε αποτέλεσµα η συνολική 
µείωση των τιµών από τα µέσα του 2008 να ανέλθει σε 32% (∆είκτης Τιµών Ακινήτων της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου). Νέα αύξηση κατέγραψαν κατά ολόκληρο το έτος 2016 οι πωλήσεις ακινήτων, 
σύµφωνα µε στοιχεία που ανακοίνωσε το Κτηµατολόγιο. Συγκεκριµένα, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν 
κατατεθεί το 2016 ανήλθαν στα 7.063 τεµάχια έναντι 4.952 την προηγούµενη χρονιά, καταγράφοντας ετήσια 
αύξηση 43%. 
 
Oι µακροοικονοµικές προοπτικές της κυπριακής οικονοµίας είναι θετικές και συνοδεύονται από τη σηµαντική 
αύξηση του πραγµατικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος το 2016, τη µείωση της ανεργίας και την 
περαιτέρω βελτίωση βασικών εγχώριων δεικτών από την αρχή του έτους. Παρά τα σηµαντικά βήµατα που 
γίνονται προς την κατεύθυνση αποκατάστασης του οικονοµικού κλίµατος, κάποιος βαθµός αβεβαιότητας 
παραµένει καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένα θέµατα που χρειάζονται επίλυση, όπως ο ψηλός  
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δείκτης των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων (ΜΕΧ), η υψηλή ανεργία και καθυστερήσεις στην προώθηση 
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Τα ψηλά επίπεδα ιδιωτικού δανεισµού που έχουν οδηγήσει σε αποµόχλευση 
αλλά και σε αυξηµένα επίπεδα µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων, συνεχίζουν να ενέχουν σηµαντικούς 
κινδύνους για τη σταθερότητα του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος και τις οικονοµικές προοπτικές, 
ειδικότερα µέσω µεταβολών στις τιµές των ακινήτων. 
 
Όσον αφορά τις εξωτερικές προκλήσεις, η οικονοµία µπορεί να επηρεαστεί αρνητικά σε περίπτωση που 
σηµειωθούν χαµηλότεροι από τους αναµενόµενους ρυθµούς ανάπτυξης στην Ευρωζώνη και πιθανή 
επιβράδυνση της βρετανικής οικονοµίας και περαιτέρω υποτίµηση της στερλίνας έναντι του ευρώ, λόγω της 
αυξηµένης αβεβαιότητας που δηµιουργείται µετά το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος για έξοδο του 
Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕΕ. Επίσης, πιθανή επιδείνωση των προοπτικών της Ρωσικής οικονοµίας και 
οι γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου, ενδεχοµένως να 
προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες στην οικονοµική εµπιστοσύνη, στον τουρισµό και κατ’ επέκταση στη 
συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Αφετέρου, οι  γεωπολιτικές εντάσεις στις γειτονικές χώρες καθιστούν 
την Κύπρο ασφαλέστερο τουριστικό προορισµό και θα µπορούσαν εποµένως να αντισταθµίσουν, σε 
σηµαντικό βαθµό, την πιθανή µείωση του τουριστικού ρεύµατος από το Ηνωµένο Βασίλειο. Επίσης, οι 
εξελίξεις που αφορούν την επίλυση του κυπριακού προβλήµατος και τα θέµατα φυσικού αερίου 
παρακολουθούνται στενά για την καλύτερη δυνατή αξιολόγηση των προοπτικών που δηµιουργούνται. 
 
Παρά αυτές τις προκλήσεις, οι µακροοικονοµικές προοπτικές της Κύπρου είναι θετικές. Οι επίσηµες 
προβλέψεις του Υπουργείου Οικονοµικών της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας προβλέπουν αύξηση 2,8% το 2017. 
Η ανάκαµψη της εγχώριας ζήτησης αναµένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών της αγοράς 
εργασίας, µε την ανεργία να αρχίσει να εµφανίζει σταδιακή υποχώρηση. Ο πληθωρισµός αναµένεται να  είναι 
θετικός, αλλά θα παραµείνει σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, υπό την πίεση των µειώσεων των τιµών του 
πετρελαίου. 
 
Επιπτώσεις εξελίξεων 

 

Ο τραπεζικός τοµέας της Κύπρου έχει περάσει από µια φάση αναµόρφωσης και βρίσκεται τώρα σε µια 
ενισχυµένη θέση κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. Το µέγεθός του έχει µειωθεί σε ένα µετριοπαθές 
σηµείο ύψους 3,7 φορές του ΑΕΠ ή περίπου τον µέσο όρο της ΕΕ. Η έκθεση στο εξωτερικό έχει εξαλειφθεί 
και οι εγχώριες τραπεζικές δραστηριότητες αποτελούν το κύριο µέληµα. Ενώ έγιναν αποφασιστικά βήµατα 
και έχει επιτευχθεί ταχεία πρόοδος σε ολόκληρο τον τραπεζικό τοµέα, το υψηλό ποσοστό των µη-
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων έχει αντίκτυπο τόσο στους ισολογισµούς των τραπεζών, καθώς και στην 
ικανότητά τους να επεκτείνουν πιστώσεις στην οικονοµία. 
 
Η Τράπεζα έχει καταφέρει να ανταπεξέλθει µε επιτυχία µέσα από την τραπεζική κρίση.  Έχει διατηρήσει καθ' 
όλη τη διάρκεια της κρίσης τη φήµη της για σταθερότητα και εµπιστοσύνη και επικεντρώνεται στην ενίσχυση 
και στην βελτίωση της θέσης της στην αγορά. Παράλληλα, η άνετη ρευστότητα που διαθέτει η Τράπεζα, της 
επιτρέπει παράλληλα να εκµεταλλευτεί ευκαιρίες που παρουσιάζονται, µε κύριο στόχο την οργανική 
ανάπτυξη. Η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να χρηµατοδοτήσει αξιόχρεες επιχειρήσεις και νοικοκυριά για τις 
οικονοµικές τους ανάγκες υποβοηθώντας έτσι την αναστήλωση της κυπριακής οικονοµίας. Η Τράπεζα εκτιµά 
ότι υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές σε κάποιους τοµείς της οικονοµίας. Η επικέντρωση για νέο 
δανεισµό θα είναι σε εταιρείες που αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα της χώρας, 
όπως στους τοµείς εµπορικών δραστηριοτήτων, τουρισµού, γεωργίας, ευρωπαϊκών προγραµµάτων, 
παρεµφερείς εργασίες στα ενεργειακά έργα και στη ναυτιλία. Παράλληλα, οι χορηγήσεις στον ιδιωτικό τοµέα 
θα επικεντρώνονται στα στεγαστικά δάνεια, σε µικρά δάνεια σε νέους πελάτες και στη στήριξη υφιστάµενων 
πελατών που θεωρούνται βιώσιµοι. 
 
Τα υψηλά επίπεδα των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων εγκυµονούν σηµαντικούς κινδύνους για τη 
σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τις προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας. Μη 
αποτελεσµατική εφαρµογή του Πλαισίου για την Αφερεγγυότητα και τις εκποιήσεις, ενδέχεται να καθυστερήσει 
την επιστροφή των υγειών πιστωτικών συνθηκών και της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης. Αναπόφευκτα, το 
υψηλό επίπεδο των µη εξυπηρετούµενων χορηγήσεων διαβρώνει τα εισοδήµατα της Τράπεζας, και µπορεί 
να δηµιουργεί την ανάγκη για επιπρόσθετες προβλέψεις και κατ’ επέκταση µειώνει το κέρδος από συνήθεις 
εργασίες. Παράλληλα, η Τράπεζα αναγνωρίζει ότι η αγορά ακινήτων, η οποία είναι ένας σηµαντικός οδηγός 
για τις προβλέψεις για αποµειώσεις των χορηγήσεων σε πελάτες, εξακολουθεί να είναι άτονη και δηµιουργεί 
περισσότερη πίεση στην κερδοφορία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο της αντιµετώπισης της ποιότητας του  
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44.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συνέχεια) 
 
δανειακού χαρτοφυλακίου του Οµίλου, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε συµφωνία µε την APS Holding a.s για 
τη διαχείριση των ακινήτων και ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων της. Η 
συµφωνία αυτή, η οποία υπόκειται στην ολοκλήρωσή της και την τελική έγκριση των εποπτικών και άλλων 
αρχών, είναι µεγάλης στρατηγικής σηµασίας για την Ελληνική Τράπεζα και εντάσσεται στο πλαίσιο της 
στρατηγικής του Οµίλου για αναδιοργάνωση και αναδιαµόρφωση του επιχειρηµατικού του µοντέλου. Οι κύριοι 
πυλώνες της στρατηγικής αυτής αφορούν τη µείωση των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων,  την αύξηση των 
νεών χορηγήσεων, µεγαλώνοντας το µερίδιο αγοράς της Τράπεζας, και την αύξηση των εσόδων της µέσω 
άλλων τραπεζικών δραστηριοτήτων. H νέα εταιρεία θα αποτελέσει την πρώτη πλατφόρµα διαχείρισης 
ακινήτων και µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στην Κύπρο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και 
πραγµατογνωµοσύνη της APS, η συνεργασία αυτή αναµένεται να βοηθήσει στην εξεύρεση καλύτερων, 
γρηγορότερων και πιο αποδοτικών λύσεων για τις µη-εξυπηρετούµενες χορηγήσεις. Επιπλέον, θα επιτρέψει 
στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των εργασιών της και τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, 
καθώς και στην τεχνολογική αναβάθµιση, την ψηφιοποίηση και την περαιτέρω  βελτίωση στους τοµείς της 
εταιρικής διακυβέρνησης και των αυξανόµενων απαιτήσεων συµµόρφωσης σε σχέση µε το κανονιστικό 
πλαίσιο.  
 
45. Ο∆ΗΓΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
Η Τράπεζα, στα πλαίσια της Οδηγίας σχετικά µε την Εξυγίανση και Ανάκαµψη των Τραπεζών (Bank 
Recovery and Resolution Directive - BRRD), υπόκειται στην ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και 
επιλέξιµων υποχρεώσεων (Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities – MREL).  Το πλαίσιο, 
το οποίο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2016, παρέχει στις αρχές ένα αξιόπιστο σύνολο εργαλείων για να 
παρέµβει εγκαίρως και γρήγορα σε αφερέγγυα ή πιθανόν αφερέγγυα ιδρύµατα, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συνέχεια της χρηµατοοικονοµικής και οικονοµικής λειτουργίας τους, ενώ ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στην 
οικονοµία και στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα σε τυχόν πιστοληπτικές αθετήσεις. Αυτό επιτυγχάνεται 
απαιτώντας από τις τράπεζες να έχουν µια δοµή χρηµατοδότησης µε ένα συγκεκριµένο ποσοστό 
υποχρεώσεων που µπορεί να διαγραφεί ή να µετατραπεί σε µετοχές σε περίπτωση πτώχευσης µιας 
τράπεζας («bailed-in»). Οι εν λόγω υποχρεώσεις, σε συνδυασµό µε ίδια κεφάλαια, είναι γνωστά ως MREL. Η 
ΕΑΤ στην πρόσφατη τελική έκδοση ενός ρυθµιστικού τεχνικού προτύπου, έχει περαιτέρω ενδιατρίψει στις 
απαιτήσεις MREL και στα κριτήρια εντός της BRRD. 
 
Οι ρυθµιστικές αρχές βρίσκονται στη διαδικασία θέσπισης των απαιτήσεων MREL για κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά. Πιο συγκεκριµένα, το Ενιαίο Συµβούλιο Εξυγίανσης και η Τοπική Επιτροπή Εξυγίανσης διεξάγουν 
εργαστήρια και συζητήσεις µε ρυθµιζόµενα ιδρύµατα.   
 
46.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  

 

Στην 42η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση («η ΕΓΣ») των Μετόχων της Τράπεζας, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2016, παρευρέθηκαν είτε µε πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε 
αυτοπροσώπως 85 µέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 156.777.111 µετοχές, δηλαδή 78,91% του συνολικού 
εκδοµένου µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. 
  
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση των Συµβούλων, τις Οικονοµικές Καταστάσεις και την Έκθεση των 
Ελεγκτών για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
  
Επανεκλέγηκαν ως µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατόπιν ψηφοφορίας µε ψηφοδέλτιο, η κα. Μαριάννα 
Παντελίδου Νεοφύτου, ο κ. Ιωάννης Α. Μάτσης, ο ∆ρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου και ο κ. Andrew Charles 
Wynn. 
 
Εκλέγηκε ως νέο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο κ. Stephen John Albutt. Η εκλογή του κ. Stephen John 
Albutt  έχει εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου / Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο διορισµός 
του είναι σε ισχύ από την 21 Σεπτεµβρίου 2016. 
 
Η ΕΓΣ εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών για το έτος 2015 και καθόρισε τις αµοιβές των 
Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2016 στα ίδια επίπεδα µε το προηγούµενο έτος. 
 
Σύµφωνα µε το άρθρο 153(2) του περί Εταιρειών Νόµου Κεφ. 113, και ενόψει του ότι (i) δεν έχει παραληφθεί 
από την Τράπεζα ειδοποίηση για το διορισµό άλλου ελεγκτή ή που να ζητά την παύση των υφιστάµενων  
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46.  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
(συνέχεια)  
 
ελεγκτών της Τράπεζας και (ii) η KPMG Limited συνεχίζει να κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα και επιθυµεί 
να επαναδιοριστούν ως Ελεγκτές της Τράπεζας, η KPMG Limited διορίζονται αυτόµατα ως Ελεγκτές της 
Τράπεζας για το 2016. Η ΕΓΣ αποφάσισε όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτηθεί να καθορίσει την 
αµοιβή των Ελεγκτών. 
 
Η ΕΓΣ εξέτασε επίσης και ενέκρινε την τροποποίηση των Κανονισµών 1, 57, 87, 112, 126 & 127 του 
Καταστατικού της Τράπεζας και ενέκρινε ένα αριθµό ειδικών ψηφισµάτων.  
 
Η ΕΓΣ επιπρόσθετα ενέκρινε, όπως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδοτείται να εξασκήσει όλες τις εξουσίες 
της Τράπεζας για τη δηµιουργία ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου παροχής κινήτρων εργοδοτουµένων και για 
το σκοπό αυτό να παραχωρήσει και/ή να εκδώσει σε τέτοιους εργοδοτουµένους της Τράπεζας 
(συπεριλαµβανοµένων, χωρίς περιορισµό, των εκτελεστικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από 
τον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή της Τράπεζας), µέχρι του συνολικού αριθµού των 9.921.725 συνήθων 
µετοχών της Τράπεζας ονοµαστικής αξίας €0,50 η κάθε µία. Το µακροπρόθεσµο σχέδιο παροχής κινήτρων 
θα είναι σχέδιο παραχώρησης µετοχών µε βάση την απόδοση (performance-based share plan) και οι 
παραχωρήσεις µετοχών µε βάση την απόδοση θα παραχωρούνται στους εργοδοτουµένους για την περίοδο 
µεταξύ Μαρτίου 2017 και Μαρτίου 2022. 
 
Λεπτοµερής ανακοίνωση των αποφάσεων της ΕΓΣ είναι διαθέσιµη στην επίσηµη ιστοσελίδα της Τράπεζας 
www.hellenicbank.com. 
 
47.   ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (EUROPEAN DEPOSIT INSURANCE SCHEME-EDIS)  
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσα στα πλαίσια της Τραπεζικής Ένωσης έχει θέσει τα 
θεµέλια για την δηµιουργία ενός τρίτου πυλώνα µέσω ενός σχεδίου ασφάλισης των καταθέσεων (European 
Deposit Insurance Scheme- EDIS) το οποίο σταδιακά θα αντικαταστήσει το εθνικό σύστηµα εγγύησης των 
καταθέσεων. Ο πρώτος πυλώνας της Τραπεζικής Ένωσης περιλαµβάνει ένα κοινό πλαίσιο για την εποπτεία 
των τραπεζών που πρέπει να εφαρµοστεί από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (ΕΕΜ/SSM), ενώ ο δεύτερος 
πυλώνας περιλαµβάνει ένα κοινό πλαίσιο για την εξυγίανση των τραπεζών που πρέπει να εφαρµοστεί από 
τον Ενιαίο Μηχανισµό Εξυγίανσης (ΕΜΕ/SRM). Ο ΕΜΕ προβλέπει ότι το Ενιαίο Ταµείο Εξυγίανσης 
(ΕΤΕ/SRF) θα κτιστεί σε µια περίοδο 8 ετών µε την «εκ των προτέρων» καταβολή εισφορών από τον 
τραπεζικό τοµέα. 
 
Στο παρόν στάδιο, η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία έχει ήδη εξασφαλίσει ότι, στην περίπτωση πτώχευσης µιας 
τράπεζας, όλες οι καταθέσεις µέχρι και €100.000 προστατεύονται, µέσω των εθνικών συστηµάτων εγγύησης 
των καταθέσεων (ΣΕΚ). Ωστόσο, το εθνικό ΣΕΚ µπορεί να είναι ευάλωτο σε πιθανή εθνική τραπεζική κρίση. Το 
EDIS παρέχει µια ισχυρότερη και πιο ενιαία µορφή ασφαλιστικής κάλυψης για όλους τους ιδιώτες καταθέτες 
στην Τραπεζική Ένωση, διασφαλίζοντας ότι η εµπιστοσύνη των καταθετών θα διασφαλιστεί ακόµη και σε 
περίπτωση εθνικής κρίσης. Επί του παρόντος, όλα τα Κράτη Μέλη διαθέτουν συστήµατα εγγύησης των 
καταθέσεων, καθώς η Οδηγία περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων απαιτεί από όλες τις τράπεζες 
στην ΕΕ που ελκύουν καταθέσεις να είναι µέλη στο ΣΕΚ. Τα εθνικά συστήµατα θα συνυπάρχουν παράλληλα 
µε το EDIS. Το EDIS θα συσταθεί σε τρία διαδοχικά στάδια: 

• Το πρώτο στάδιο θα είναι ένα σύστηµα αντασφάλισης και θα εφαρµόζεται για 3 χρόνια, µέχρι το 2020. 
Σε αυτό το στάδιο, µόνο µετά την εξάντληση ιδίων πόρων ένα ΣΕΚ θα έχει πρόσβαση σε κεφάλαια του EDIS 
και µέχρι ενός συγκεκριµένου ποσού.  Προκειµένου να περιορίσει τον ηθικό κίνδυνο και να αποφευχθεί το 
«πλεονέκτηµα της πρώτης κίνησης», το ΣΕΚ µπορεί να επωφεληθεί από το EDIS  σε αυτό το στάδιο, µόνο εάν 
έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του  και έχει συµπληρωθεί το εθνικό ταµείο στο απαιτούµενο επίπεδο, και µόνο 
αν αυτά τα κεφάλαια έχουν πλήρως εξαντληθεί. 
• Το δεύτερο στάδιο θα είναι ένα σύστηµα συνασφάλισης και θα εφαρµόζεται για 4 χρόνια, µέχρι το 
2024. Σε αυτό το στάδιο, ένα εθνικό σύστηµα δεν θα πρέπει να εξαντληθεί πριν από την πρόσβαση του στο 
EDIS. Το EDIS θα συνεισφέρει από την αρχή της ζηµιάς και θα απορροφήσει σταδιακά µεγαλύτερο ποσοστό 
των οποιονδήποτε ζηµιών κατά την περίοδο των 4 ετών, σε περίπτωση της διαδικασίας πληρωµής ή της 
διαδικασίας εξυγίανσης. Η πρόσβαση στο σύστηµα αυτό θα εξακολουθήσει να εξαρτάται από την τήρηση εκ 
µέρους των εθνικών ΣΕΚ των απαιτούµενων επιπέδων χρηµατοδότησης. 
• Στο τελικό στάδιο, το EDIS θα ασφαλίζει πλήρως τις καταθέσεις και θα καλύπτει όλες τις ανάγκες 
ρευστότητας και τις ζηµιές σε περίπτωση διαδικασίας πληρωµής ή διαδικασίας εξυγίανσης. 
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(συνέχεια) 
 

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις, η Τράπεζα έλαβε στις 28 Απριλίου 2016 κοινοποίηση από την ΚΤΚ, η οποία 

αναφέρει ότι η εισφορά της στο ΕΤΕ για το 2016 ανήλθε σε € 3,1 εκατ. και ήταν πληρωτέα µέχρι τις 27 Ιουνίου 
2016. Η ετήσια συνεισφορά για το 2016 καταβλήθηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών από τις ετήσιες 
εισφορές που καταβάλλονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα για τον ειδικό φόρο που επιβάλλεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του «Περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµος 2011 έως 2015". 

 

Σχετικά µε την εκ των προτέρων εισφορά, κατά τη διάρκεια του Νοεµβρίου 2016, ένα σχέδιο νόµου του «Περί 
Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµος (Τροποποιητικός) 2016» υποβλήθηκε στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων. Σκοπός του Νοµοσχεδίου είναι η τροποποίηση συγκεκριµένων άρθρων του Νόµου, 
προκειµένου να προβλεφθεί η αφαίρεση των εκ των προτέρων εισφορών από το ποσό της έκτακτης εισφοράς 
και εποµένως αποφευχθούν διπλές εισφορές. Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταψήφισε το σχετικό 
Νοµοσχέδιο, αλλά ένα νέο Νοµοσχέδιο, σε συνδυασµό µε κάποιες τροποποιήσεις αναµένεται να υποβληθεί 
εκ νέου κατά τη διάρκεια του 2017. 
 
48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
 
Εισαγωγή και γενική επισκόπηση 
 
Ο Όµιλος εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων: 

 

• Πιστωτικό κίνδυνο 

• Κινδύνους αγοράς και ρευστότητας 
• Λειτουργικό κίνδυνο 
 
Η σηµείωση αυτή παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση του Οµίλου στον κάθε ένα από τους 
κινδύνους που αναφέρονται πιο πάνω, τους στόχους, τις πολιτικές και διαδικασίες επιµέτρησης και 
διαχείρισης κινδύνου καθώς και πληροφορίες για τη διαχείριση κεφαλαίων του Οµίλου. 
 
Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων Οµίλου 
 
Η διαχείριση και παρακολούθηση όλων των κινδύνων του Οµίλου συγκεντρώνεται κάτω από µία ενιαία 
διεύθυνση στην οποία υπάγονται οι ακόλουθες εξειδικευµένες Υπηρεσίες: 

 

• Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 

• Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας 
• Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων 
• Υπηρεσία Στατιστικής Ανάλυσης Κινδύνων 
• Υπηρεσία Παρακολούθησης & Ελέγχου Χορηγήσεων 
• Υπηρεσία ∆ιακυβέρνησης Κινδύνων 
 
Οι Υπηρεσίες αυτές  αναφέρονται στη Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου, η οποία είναι διοικητικά 
ανεξάρτητη από άλλες µονάδες µε εκτελεστικές αρµοδιότητες και αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
µέσω της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων, αλλά και στον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή. 
 
Οι Υπηρεσίες καλύπτουν όλες τις µορφές κινδύνων σε όλο το φάσµα των εργασιών του Οµίλου και 
εργάζονται εντατικά µε σκοπό να διασφαλίσουν την πλήρη συµµόρφωση της Τράπεζας µε τις πρόνοιες 
της Συνθήκης της Βασιλείας III, µε τις Οδηγίες των εποπτικών αρχών και µε τη βέλτιστη διεθνή πρακτική.  
 
Η πρόσφατη σύσταση της Υπηρεσίας ∆ιακυβέρνησης Κινδύνων, µε την οριζόντια λειτουργία της, 
υποστηρίζει και υποβοηθά αυτό τον σκοπό. Η Υπηρεσία ∆ιακυβέρνησης Κινδύνων, σε συνεργασία µε τις 
υπόλοιπες Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης Κινδύνων, έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη και αναθεώρηση 
των πλαισίων κινδύνου και των πολιτικών διαχείρισης διακριτών κινδύνων, τον συντονισµό 
διατµηµατικών και τµηµατικών έργων και την  ενίσχυση της διαχείρισης και παρακολούθησης  των 
κινδύνων µε την παροχή διοικητικής υποστήριξης στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων.  
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Στις 14 Μαρτίου 2017, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας ενέκρινε ένα αναθεωρηµένο καταστατικό της 
Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου. Μια από τις βασικές αλλαγές στη δοµή είναι η δηµιουργία µια 
νέας µονάδας που ονοµάζεται «Ανάλυση και Αξιολόγηση Πιστωτικού Κινδύνου», η οποία συστάθηκε µε 
πρωταρχικό στόχο τον εντοπισµό και την αξιολόγηση πιστωτικού κινδύνου όπως επίσης και την παροχή 
ανεξάρτητων συµβουλών και συστάσεων, ως δεύτερη γραµµή άµυνας, στις Επιτροπές Έγκρισης ∆ανείων.  Οι 
αλλαγές έχουν στόχο να βελτιώσουν την οργάνωση της Μονάδας ∆ιαχείρισης Κινδύνων του Οµίλου και να 
ενισχύσουν το ρόλο της δεύτερης γραµµής άµυνας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου διαχείρισης κινδύνων, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στους σηµαντικούς κινδύνους της Τράπεζας (δηλαδή πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 
ΜΕΧ). Επιπλέον, οι υπόλοιπες µονάδες έχουν µετονοµαστεί και οι ρόλοι και ευθύνες τους έχουν ενισχυθεί για 
να ανταποκριθούν καλύτερα στις κανονιστικές απαιτήσεις και να συµµορφώνονται µε τις βέλτιστες πρακτικές.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να υποστεί ο Όµιλος ζηµιές εξαιτίας της αθέτησης των συµβατικών 
υποχρεώσεων των πελατών ή/και άλλων αντισυµβαλλοµένων.  Ο κίνδυνος αυτός δηµιουργείται κυρίως 
από τις δανειοδοτήσεις, τις εµπορικές συναλλαγές και τη διαχείριση διαθεσίµων. Η διαχείριση του 
πιστωτικού κινδύνου αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα κεφάλαια στη λειτουργία του Οµίλου και είναι 
ουσιαστικής σηµασίας για τη µακροπρόθεσµη ευρωστία του. 
 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 
 
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου είναι υπεύθυνη για τη διαµόρφωση και τακτική 
αναθεώρηση της πιστωτικής πολιτικής και άλλων πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν τον εντοπισµό, 
αξιολόγηση, µέτρηση και παρακολούθηση/έλεγχο του πιστωτικού κινδύνου έχοντας ως τους στρατηγικούς 
στόχους του Οµίλου όπως αυτές καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθώς και τις οικονοµικές και 
άλλες εξελίξεις στην τοπική και διεθνή οικονοµία.  
 
Κατά το 2016, η Υπηρεσία συνέχισε να συµµετέχει στην υλοποίηση/εφαρµογή των εκάστοτε Οδηγιών της 
Εποπτικής Αρχής. ∆ίνεται έµφαση  στη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών διαχείρισης 
καθυστερήσεων και της αποδοτικότητας των λύσεων αναδιάρθρωσης που συµφωνούνται µε τους 
πελάτες. Επιπρόσθετα, η Υπηρεσία συµµετέχει στην ετοιµασία τακτικών εκθέσεων προς την Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό (ΕΕΜ) στον οποίο ο Όµιλος της Ελληνικής 
Τράπεζας έχει ενταχθεί τον Νοέµβριο του 2014. 
 
Για σκοπούς καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, υπάρχει τακτική αναθεώρηση και 
διαµόρφωση των πιστωτικών και άλλων πολιτικών του Οµίλου και παρακολούθηση της συµµόρφωσης 
των σχετικών Υπηρεσιακών/Επιχειρηµατικών Μονάδων µε τις πολιτικές αυτές. Η Υπηρεσία εκδίδει τις 
ενδεδειγµένες οδηγίες στις διάφορες υπηρεσιακές και επιχειρηµατικές µονάδες µε βάση τη διάθεση του 
Οµίλου για ανάληψη πιστωτικού κινδύνου σε επί µέρους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας αλλά και σε 
συγκεκριµένα τραπεζικά προϊόντα και όπου κρίνεται αναγκαίο τίθενται περιορισµοί/όρια σχετικά µε την 
ανάληψη επιπρόσθετου πιστωτικού κινδύνου. 
 
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου έχει την ευθύνη για τη διαδικασία του σχηµατισµού 
προβλέψεων ζηµιών αποµείωσης. Οι επιχειρηµατικές µονάδες προβαίνουν σε συστάσεις για τη 
διενέργεια ή µη πρόβλεψης ζηµιών αποµείωσης για πιστωτικές διευκολύνσεις, που αξιολογούνται σε 
ατοµική βάση. Οι συστάσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου η οποία τις 
αξιολογεί και ανάλογα τις επικυρώνει ή τις διαφοροποιεί.  
 
Υπηρεσία Παρακολούθησης & Ελέγχου Χορηγήσεων 
 
Η Υπηρεσία Παρακολούθησης & Ελέγχου Χορηγήσεων, που επανασυστάθηκε το 2015, διενεργεί 
αποτελεσµατική παρακολούθηση και ελέγχους για να αναλύσει και να επιµετρήσει την ποιότητα του 
πιστωτικού χαρτοφυλακίου µε τους ακόλουθους στόχους: 
 

• Να διασφαλίσει ότι οι πιστοδοτικές αποφάσεις  υποστηρίζονται από επαρκή πιστωτική ανάλυση. 
• Να διασφαλίσει ότι υπάρχουν και εφαρµόζονται στρατηγικές διαχείρισης καθυστερήσεων και 

εκποιήσεων και είσπραξης χρεών. 
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• Να παρακολουθεί ιστορικές επιδόσεις µέσω διαφόρων µετρήσεων πιστωτικού κινδύνου καθώς 
και εκθέσεων που περιλαµβάνουν νέες πιστοδοτήσεις, ποιότητα χαρτοφυλακίου, εξαιρέσεων από 
πολιτικές/ διαδικασίες/ όρια κ.λ.π. 

• Να παρακολουθεί ως ανεξάρτητη αρχή την κατάσταση των επιµέρους χορηγήσεων και οφειλετών 
στα διάφορα χαρτοφυλάκια πίστης και να διασφαλίζει ότι οι εσωτερικές διαβαθµίσεις πιστωτικού 
κινδύνου που τους έχουν αποδοθεί είναι συνεπείς και αντικατοπτρίζουν επαρκώς την πιστωτική 
τους ποιότητα. 

• Να διενεργεί ανάλυση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων σε συνολική βάση µέσω δεικτών έγκαιρου 
εντοπισµού κινδύνων και βασικών δεικτών ποιότητας. 

• Να προβαίνει σε ανάλυση και αξιολόγηση αποφάσεων πιστοδότησης σε δειγµατοληπτική βάση. 
 
Η Υπηρεσία παρέχει συνεχή και τακτή ενηµέρωση όσον αφορά την αναγνώριση/εντοπισµό τυχόν 
αδυναµιών που χρήζουν βελτίωσης. 
 
Η Υπηρεσία Παρακολούθησης & Ελέγχου Χορηγήσεων είναι υπεύθυνη για την υποβολή  αναφορών των 
ευρηµάτων και των εισηγήσεων που προκύπτουν από τις εργασίες του καθώς και για την 
παρακολούθηση της εφαρµογής των εισηγήσεων.  
 
Υπηρεσία Στατιστικής Ανάλυσης Κινδύνων 
 
Για όλες τις πιστωτικές διευκολύνσεις που δεν υπόκεινται σε ατοµικό έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, 
αξιολογούνται για πρόβλεψη ζηµιών αποµείωσης σε συλλογική βάση µε τη χρήση κατάλληλων 
συντελεστών πιθανότητας αθέτησης και ζηµιάς σε περίπτωση αθέτησης. Η Υπηρεσία Στατιστικής 
Ανάλυσης Κινδύνων εφαρµόζει µοντέλα για τον υπολογισµό της πιθανότητας αθέτησης για κάθε 
κατηγορία πιστωτικών διευκολύνσεων και επιµέτρηση της ζηµιάς σε περίπτωση αθέτησης. Οι παράµετροι 
των µοντέλων αναθεωρούνται σε τακτική βάση. Με την ολοκλήρωση των πιο πάνω διαδικασιών, η 
Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων υποβάλει τις εισηγήσεις της τόσο για ατοµικές όσο και για συλλογικές 
προβλέψεις αποµείωσης για έγκριση στην Επιτροπή προβλέψεων ζηµιών αποµείωσης της αξίας των 
χορηγήσεων και ακολούθως στην αρµόδια Επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
Με στόχο την προστασία των συµφερόντων του Οµίλου, εντοπίζονται οι σηµαντικές ή/και αιφνίδιες 
µεταβολές στις παραµέτρους που διαµορφώνουν τους πιστωτικούς κινδύνους (εξελίξεις/γεγονότα στη 
διεθνή αγορά, διαφοροποίηση οικονοµικών µεγεθών, αλλαγές πιστοληπτικών διαβαθµίσεων, 
ανακατατάξεις χωρών κτλ) και λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα/υλοποίηση ενεργειών µέσα στο 
πλαίσιο διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Σε τακτά χρονικά διαστήµατα διενεργούνται προσοµοιώσεις 
ακραίων καταστάσεων σε σχέση τόσο µε την πιθανή επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου όσο 
και την πιθανή µείωση της αξίας συγκεκριµένων εξασφαλίσεων (µε ειδική έµφαση στις τιµές των 
υποθηκευµένων ακινήτων).  
 
Για την επίτευξη των πιο πάνω χρησιµοποιούνται αναπτυγµένα συστήµατα αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής ικανότητας των υφιστάµενων/πιθανών νέων δανειοληπτών και µέτρησης του πιστωτικού 
κινδύνου µε βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια: 
 
1. Στον Τοµέα Ιδιωτών, εφαρµόζεται σύστηµα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών 
και επιµέτρησης του πιστωτικού κινδύνου (Credit Scoring) που καλύπτει τις πιστωτικές κάρτες και 
άλλα δανειακά προϊόντα.  

 
2. Στις Εµπορικές και Επιχειρηµατικές Μονάδες, εφαρµόζεται εσωτερικό σύστηµα αξιολόγησης του 
πιστωτικού κινδύνου (Credit Rating) το οποίο κατατάσσει τις εταιρείες σε βαθµίδες πιστοληπτικής 
ικανότητας (ratings) και βοηθά τόσο στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης 
όσο και στην ορθολογιστική τιµολόγηση των χορηγήσεων σύµφωνα µε τον αναλαµβανόµενο κίνδυνο, 
λαµβάνοντας υπόψη τόσο τα οικονοµικά δεδοµένα της κάθε επιχείρησης όσο και διάφορα ποιοτικά 
κριτήρια που έχουν σχέση µε την ίδια την επιχείρηση αλλά και την αγορά στην οποία αυτή 
δραστηριοποιείται. 

 
3. Στο Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων, υπάρχει κεντροποιηµένη διαχείριση των ανοιγµάτων σε χώρες, 
τραπεζικά ιδρύµατα και άλλα αντισυµβαλλόµενα µέρη. Τα όρια καθορίζονται µε βάση το Μοντέλο 
Πιστωτικών Ορίων, το οποίο έχει ως πρωταρχικό δείκτη αξιολόγησης το βαθµό φερεγγυότητας της 
χώρας και του αντισυµβαλλοµένου στη βάση των πιστοληπτικών διαβαθµίσεων των διεθνών οίκων  
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αξιολόγησης αλλά, παράλληλα, λαµβάνει υπόψη και τη διεθνή κατάταξη των αντισυµβαλλοµένων και 
την κατάταξη τους στη χώρα στην οποία εδρεύουν όσον αφορά τα στοιχεία ενεργητικού αλλά και τις 
κατατάξεις χωρών. 

 
Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο 
 
Οι χορηγήσεις σε πελάτες, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες και επενδύσεις σε χρεόγραφα του Οµίλου, 
παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 

 
Συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου  
 
Ο Όµιλος παρακολουθεί τη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου ανά τοµέα και γεωγραφική περιοχή. 
 
Η συγκέντρωση ανά γεωγραφική περιοχή για τις χορηγήσεις σε πελάτες υπολογίζεται µε βάση τη 
γεωγραφική θέση του οφειλέτη. Η συγκέντρωση ανά γεωγραφική περιοχή για τις επενδύσεις και 
καταθέσεις σε άλλες τράπεζες βασίζεται στη γεωγραφική θέση της χώρας κινδύνου του εκδότη και του 
αντισυµβαλλόµενου µέρους αντίστοιχα. 
 
 
 
  

 

Χορηγήσεις σε πελάτες Καταθέσεις σε άλλες 
τράπεζες 

Επενδύσεις σε 
χρεόγραφα 

 2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

Λογιστική αξία 2.926.033 3.092.773 548.902 909.849 1.149.132 1.043.012 

Αποµειωµένες:       
Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) 2.473.278 2.528.751 -- -- -- 9.961 
Προβλέψεις για αποµείωση  (1.346.526) (1.269.536) -- -- -- (74) 

Λογιστική αξία 1.126.752 1.259.215 -- -- -- 9.887 

Εκ των οποίων χορηγήσεις µε 
ρυθµιστικά µέτρα 561.943 552.765 -- -- -- -- 

Σε καθυστέρηση αλλά όχι 
αποµειωµένες:       
Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος) 64.527 90.129 -- -- -- -- 
Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος) 84.416 88.435 -- -- -- -- 
Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) 3.354 10.030 -- -- -- -- 

Λογιστική αξία 152.297 188.594 -- -- -- -- 

Ανάλυση καθυστερήσεων:       
0+ µέχρι 30 ηµέρες 62.117 64.903 -- -- -- -- 
30+ µέχρι 60 ηµέρες 62.543 58.441 -- -- -- -- 
60+ µέχρι 90 ηµέρες 23.921 40.452 -- -- -- -- 
90 ηµέρες + 3.716 24.798 -- -- -- -- 

Λογιστική αξία 152.297 188.594 -- -- -- -- 
Εκ των οποίων χορηγήσεις µε  
ρυθµιστικά µέτρα 62.161 42.806 -- -- -- -- 

∆εν είναι σε καθυστέρηση ή 
αποµειωµένες:       
Βαθµίδα 1 (χαµηλός κίνδυνος) 1.356.264 1.227.706 548.902 909.849 1.149.132 1.033.125 
Βαθµίδα 2 (µέτριος κίνδυνος) 301.527 423.873 -- -- -- -- 
Βαθµίδα 3 (υψηλός κίνδυνος) 16.751 26.972 -- -- -- -- 
Λογιστική αξία 1.674.542 1.678.551 548.902 909.849 1.149.132 1.033.125 

Εκ των οποίων χορηγήσεις µε  
ρυθµιστικά µέτρα  275.416 334.068 -- -- -- -- 

       
Υπόλοιπα µετά από ατοµικές ζηµιές 
αποµείωσης   2.953.591 3.126.360 548.902 909.849 1.149.132 1.043.012 

Συλλογικές ζηµιές αποµείωσης  (27.558) (33.587) -- -- -- -- 

Συνολική λογιστική αξία 2.926.033 3.092.773 548.902 909.849 1.149.132 1.043.012 
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Η ανάλυση της συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου του Οµίλου κατά την ηµεροµηνία αναφοράς 
παρουσιάζεται πιο κάτω: 
 
 Χορηγήσεις σε 

πελάτες 
Καταθέσεις σε άλλες 

τράπεζες 
Επενδύσεις σε 
χρεόγραφα 

 
Συγκέντρωση ανά 
τοµέα: 

 
2016 

€’000 

 
2015 
€’000 

 
2016 

€’000 

 
2015 
€’000 

 
2016 

€’000 

 
2015 
€’000 

Λογιστική αξία 2.926.033 3.092.773 548.902 909.849 1.149.132 1.043.012 

       
Επιχειρήσεις 3.026.300 3.130.882 -- -- -- -- 
Ιδιώτες 1.273.817 1.265.014 -- -- -- -- 
Τράπεζες -- -- 548.902 909.849 61.642 180.927 
Κρατικά -- -- -- -- 781.665 561.411 
Άλλοι  -- -- -- -- 305.825 300.748 

 
4.300.117 4.395.896 548.902 909.849 1.149.132 1.043.086 

Προβλέψεις για 
αποµείωση (1.374.084) (1.303.123) -- -- -- (74) 

 
2.926.033 3.092.773 548.902 909.849 1.149.132 1.043.012 

 

Οι επιχειρήσεις στον πιο πάνω πίνακα περιλαµβάνουν εµπόριο, οικοδοµικές και κτηµατικές επιχειρήσεις, 
µεταποιητικές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, και άλλες επιχειρήσεις όπως παρουσιάζονται στη 
Σηµείωση 18. 
 
 Χορηγήσεις σε πελάτες Καταθέσεις σε άλλες 

τράπεζες 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 

Συγκέντρωση ανά 
γεωγραφική περιοχή: 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

2016 
€’000 

2015 
€’000 

Λογιστική αξία 2.926.033 3.092.773 548.902 909.849 1.149.132 1.043.012 

       
Χώρες Ευρωζώνης 4.194.110 4.266.418 172.022 397.328 842.564 629.592 
Άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες 98.474 120.389 270.541 394.481 70.715 91.923 
Αµερική 812 766 101.833 104.830 190.257 191.955 
Ωκεανία 22 -- -- 542 7.523 77.019 
Ασία 379 523 3.120 11.431 38.073 46.046 
Μέση Ανατολή 3.262 3.710 1.139 1.154 -- 6.551 
Αφρική 3.058 4.090 247 83 -- -- 

 4.300.117 4.395.896 548.902 909.849 1.149.132 1.043.086 
Προβλέψεις για 
αποµείωση (1.374.084) (1.303.123) -- -- -- (74) 

 
2.926.033 3.092.773 548.902 909.849 1.149.132 1.043.012 

 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, η ανάλυση των επενδύσεων σε χρεόγραφα ανά δείκτη πιστοληπτικής 
διαβάθµισης, µε βάση τον Κανονισµό Αρ. 575/2013 (CRR) και την Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) που 
χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των Μέσων Σταθµισµένων Περιουσιακών στοιχείων (σύµφωνα µε 
την Παράγραφο 4, Άρθρο 138 του Κανονισµού), χρησιµοποιώντας τις αντίστοιχες πιστοληπτικές 
διαβαθµίσεις του οίκου Moody’s, είναι ως ακολούθως: 
 2016 2015 
 €’000 €’000 

Aaa 492.645 439.104 
Aa1 -- 27.510 
Aa2 -- 52.674 
Aa3 13.299 34.389 
A1 -- 40.639 
A2 -- 16.741 
A3 -- 22.333 
Baa1 to B3 643.188 399.735 
Χωρίς διαβάθµιση -- 9.887 

 1.149.132 1.043.012 
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Έκθεση Οµίλου σε χώρες µε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο 
 
Ο Όµιλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ούτως ώστε να λαµβάνονται έγκαιρα τα 
οποιαδήποτε µέτρα χρειάζονται µε σκοπό τη µείωση των πιστωτικών κινδύνων.  
 
Η παρακολούθηση των ανοιγµάτων σε χώρες υψηλού κινδύνου είναι κεντροποιηµένη µέσω συστηµάτων 
που καλύπτουν πλήρως και σε συνεχή βάση όλα τα ουσιαστικά ανοίγµατα σε αυτές τις χώρες όπως 
καταθέσεις σε άλλες τράπεζες, χρεωστικούς τίτλους, άλλες επενδύσεις κτλ. Επίσης, τα µέγιστα αποδεκτά 
όρια καθορίζονται ανάλογα µε τις κατατάξεις των χωρών και λαµβάνοντας υπόψη τις πιστοληπτικές τους 
διαβαθµίσεις, επιπρόσθετα από τους πολιτικούς, οικονοµικούς και άλλους παράγοντες. 
 
Για την κατάταξη µιας χώρας ως χώρα «Υψηλού Κινδύνου», λαµβάνονται κυρίως υπόψη η κατάσταση της  
Μη-Επενδυτικής διαβάθµισης της χώρας η οποία σύµφωνα µε τoν Κανονισµό Αρ. 575/2013 (CRR) είναι η 
χειρότερη µεταξύ των δύο καλύτερων διαβαθµίσεων από τους Moody’s, Fitch και S&P καθώς και από την 
κατάταξη των χωρών µε βάση το Euromoney (Euromoney Score). 
 
Μερικά από τα χρεόγραφα που αναφέρονται στο πιο κάτω πίνακα, µε βάση την ιεραρχία τριών επιπέδων 
ανάλογα µε τη σηµασία των εισροών που χρησιµοποιούνται για προσδιορισµό της εύλογης αξίας, 
κατατάσσονται στο Επίπεδο 2 και 3. 
 
Η κατηγορία «Άλλες Χώρες» περιλαµβάνει ένα αριθµό χωρών στις οποίες η Τράπεζα έχει λιγότερη 
σηµαντική έκθεση.  
 
Η ανάλυση της συγκέντρωσης πιστωτικού κινδύνου σε χώρες µε υψηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ηµεροµηνία αναφοράς παρουσιάζεται πιο κάτω: 
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
 Κύπρος Ελλάδα Λίβανος Ιταλία Σερβία Ουγγαρία Ουκρανία Νότιος 

Αφρική 
Ρωσία Καζακστάν Αίγυπτος Άλλες χώρες Σύνολο 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
Στοιχεία προοριζόµενα για 
εµπορική εκµετάλλευση 

             

Κυβερνητικά Οµόλογα              

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Τραπεζικά Οµόλογα              

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Παράγωγα              

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) 1.238 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1.238 

Στοιχεία που ταξινοµήθηκαν ως 
διακρατούµενα µέχρι την λήξη 

      
   

    

Κυβερνητικά Οµόλογα              

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) 8.423 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.423 

Εύλογη αξία 8.287 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8.287 

Στοιχεία που ταξινοµήθηκαν ως 
δάνεια και απαιτήσεις 

      
   

    

Κυβερνητικά Οµόλογα              

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) 299.360 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 299.360 

Εύλογη αξία 302.096 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 302.096 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες              

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) 24.792 452 -- 283 -- 169 -- 247 22.311 -- -- 245 48.499 

Εύλογη αξία 24.792 452 -- 283 -- 169 -- 247 22.311 -- -- 245 48.499 

Χορηγήσεις σε πελάτες              

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) 2.815.781 40.814 587 65 549 -- 1.036 1.845 27.400 131 361 1.597 2.890.166 

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης (1.334.314) (526) (4) (50) (570) -- (2.324) (533) (6.785) (147) (2) (1.192) (1.346.447) 

Εύλογη αξία 2.713.645 39.196 559 63 506 -- 1.027 1.805 25.302 127 358 1.540 2.784.128 

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς 
πώληση 

      
   

    

Κυβερνητικά Οµόλογα              

Ονοµαστική αξία 314.011 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 314.011 

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) 335.406 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 335.406 

Συσσωρευµένο ποσό του 
αποθεµατικού εύλογης αξίας 

5.117 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 5.117 

Τραπεζικά Οµόλογα              

Ονοµαστική αξία -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Συσσωρευµένο ποσό του 
αποθεµατικού εύλογης αξίας 

 
-- 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Άλλα Οµόλογα               

Ονοµαστική αξία -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Συσσωρευµένο ποσό του 
αποθεµατικού εύλογης αξίας 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Σύνολο λογιστικής αξίας 

 
3.485.000 

 
41.266 

 
587 

 
348 

 
549 

 
169 

 
1.036 

 
2.092 

 
49.711 

 
131 

 
361 

 
1.842 

 
3.583.092 
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 Κύπρος Ελλάδα Ιρλανδία Ιταλία Ισπανία Ουγγαρία Νότιος Αφρική Ρωσία Ουκρανία Αίγυπτος Άλλες χώρες Σύνολο 
 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Στοιχεία προοριζόµενα για 
εµπορική εκµετάλλευση 

            

Κυβερνητικά Οµόλογα             

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Τραπεζικά Οµόλογα             

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Παράγωγα             

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) 160 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 160 

Στοιχεία που ταξινοµήθηκαν ως 
διακρατούµενα µέχρι την λήξη 

      
  

    

Κυβερνητικά Οµόλογα -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 302 302 

Εύλογη αξία -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 307 307 

Στοιχεία που ταξινοµήθηκαν ως 
δάνεια και απαιτήσεις 

      
  

    

Κυβερνητικά Οµόλογα             

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) 226.963 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 226.963 

Εύλογη αξία 229.122 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 229.122 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες             

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) 21.269 153 -- 356 937 779 83 29.696 -- -- 35 53.308 

Εύλογη αξία 21.269 153 -- 356 937 779 83 29.696 -- -- 35 53.308 

Χορηγήσεις σε πελάτες             

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) 2.994.571 9.369 922 104 1 92 2.867 37.810 1.516 411 5.600 3.053.263 

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης (1.259.438) (173) (1.203) (10) (3) (3) (423) (8.028) (2.070) (4) (2.078) (1.273.433) 

Εύλογη αξία 2.942.474 8.554 875 94 1 89 2.855 35.754 1.493 404 5.310 2.997.903 

Στοιχεία που είναι διαθέσιµα προς 
πώληση 

      
  

    

Κυβερνητικά Οµόλογα             

Ονοµαστική αξία 157.691 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 157.691 

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) 166.940 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 166.940 

Συσσωρευµένο ποσό του 
αποθεµατικού εύλογης αξίας 

 
2.530 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
2.530 

Τραπεζικά Οµόλογα             

Ονοµαστική αξία -- -- 10.000 4.000 -- -- -- -- -- -- -- 14.000 

Λογιστική αξία (εύλογη αξία) -- -- 9.887 3.981 -- -- -- -- -- -- -- 13.868 

Συσσωρευµένες ζηµιές αποµείωσης -- -- (75) -- -- -- -- -- -- -- -- (75) 

Συσσωρευµένο ποσό του 
αποθεµατικού εύλογης αξίας 

-- -- -- (18) -- -- -- -- -- -- -- (18) 

Άλλα Οµόλογα              

Ονοµαστική αξία -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Λογιστική αξία (αποσβεσµένο κόστος) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Συσσωρευµένο ποσό του 
αποθεµατικού εύλογης αξίας 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 
Σύνολο λογιστικής αξίας 

 
3.409.903 

 
9.522 

 
10.809 

 
4.441 

 
938 

 
871 

 
2.950 

 
67.506 

 
1.516 

 
411 

 
5.937 

 
3.514.804 
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Κίνδυνοι αγοράς και ρευστότητας  
 
Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας  
 
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Ενεργητικού και Παθητικού (ALCO) έχει την ευθύνη εφαρµογής της πολιτικής του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας αναφορικά µε τους κινδύνους και την επικερδότητα που απορρέουν 
από στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας έχει την 
ευθύνη της αξιολόγησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας σε 
επίπεδο Οµίλου, µέσα στα πλαίσια της πολιτικής και ορίων που έχουν καθοριστεί από την ALCO.  
 
Η προσέγγιση του Οµίλου στη διαχείριση των κινδύνων αγοράς και ρευστότητας είναι ότι αυτοί οι κίνδυνοι 
συγκεντρώνονται από όλες τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες του Οµίλου στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης 
∆ιαθεσίµων (Υ∆∆) Οµίλου προς διαχείριση. Η Υ∆∆, µέσω πλαισίου δραστηριοτήτων και ορίων που 
εγκρίνονται από την Επιτροπή ALCO, διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους. Η Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
Οµίλου έχει την ευθύνη ανάπτυξης πολιτικών και διαδικασιών για τη διαχείριση των κινδύνων και για την 
καθηµερινή αξιολόγηση και παρακολούθησή τους. Οι πολιτικές επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
και εγκρίνονται από την ALCO, την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το ίδιο το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος µείωσης των κερδών ή του κεφαλαίου που προκύπτει από 
αδυναµία της Τράπεζας να ικανοποιήσει τις άµεσες υποχρεώσεις της, χωρίς να υποστεί επιπρόσθετο κόστος. 
Η προσέγγιση του Οµίλου στη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας είναι η εξασφάλιση, στο βαθµό που είναι 
εφικτή (δεδοµένου ότι ο κύριος ρόλος της Τράπεζας ως ενδιάµεσος είναι να δέχεται βραχυπρόθεσµες 
καταθέσεις και να παραχωρεί µακροπρόθεσµα δάνεια), ικανοποιητικής ρευστότητας µε σκοπό την 
ικανοποίηση των υποχρεώσεων του, όταν προκύψουν, τόσο υπό «κανονικές» συνθήκες, όσο και σε 
καταστάσεις προσοµοίωσης κρίσης, χωρίς να υποστεί ο Όµιλος επιπρόσθετο κόστος.   

 

Ο Όµιλος αυτή τη στιγµή δραστηριοποιείται κυρίως στην Κύπρο. Η διαχείριση της ρευστότητας των 
τραπεζικών µονάδων του Οµίλου (συµπεριλαµβανοµένης και τήρησης των ορίων των εποπτικών αρχών), 
αναλαµβάνεται από την Υ∆∆ του Οµίλου και διεκπεραιώνεται τοπικά αναλόγως των συνθηκών που 
επικρατούν στις διάφορες αγορές. 
 
Ο Όµιλος δίνει µεγάλη σηµασία στη διατήρηση της σταθερότητας των πελατειακών καταθέσεων, καθώς οι 
καταθέσεις αποτελούν µία από τις βασικότερες πηγές χρηµατοδότησής του. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως µέσω 
της διατήρησης καλών και µακροχρόνιων σχέσεων εµπιστοσύνης µε τους πελάτες και µέσω ανταγωνιστικών 
και διάφανων στρατηγικών τιµολόγησης. 
 
Σε τακτά χρονικά διαστήµατα πραγµατοποιούνται διάφορα σενάρια προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων 
και λαµβάνονται τα απαραίτητα µέτρα, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιµο.   
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας της τραπεζικής µονάδας παρακολουθείται καθηµερινά από την Υπηρεσία 
∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας Οµίλου. Σε επίπεδο Οµίλου παρακολουθείται η ρευστότητα 
τόσο του Ευρώ ξεχωριστά όσο και η ρευστότητα όλων των ξένων νοµισµάτων µαζί.   
 
Στα πλαίσια διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας στο Ευρώ ο Όµιλος υπολογίζει και παρακολουθεί, µεταξύ 
άλλων, το δείκτη ρευστών διαθεσίµων ο οποίος απαιτείται βάσει της σχετικής Οδηγίας της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου για την Προληπτική Ρευστότητα σε Ευρώ. Με βάση την Οδηγία, η Τράπεζα 
υποχρεούται να διατηρεί το δείκτη αυτό τουλάχιστον στο 20%. Τα ρευστά διαθέσιµα αποτελούνται από 
µετρητά, καταθέσεις σε άλλες τράπεζες και επενδύσεις σε χρεόγραφα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

127 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Ο δείκτης ρευστών διαθεσίµων για το ευρώ ήταν ως ακολούθως: 
 
 2016 

% 
2015 

% 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 44,08 41,64 
Μέσος όρος για το έτος 43,48 44,47 
Μέγιστο ποσοστό για το έτος 47,41 48,95 
Ελάχιστο ποσοστό για το έτος 38,07 41,46 
 
Σε επίπεδο Οµίλου, παρακολουθείται η ρευστότητα όλων των ξένων νοµισµάτων µαζί.  Με βάση τη σχετική 
Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για την Προληπτική Ρευστότητα σε ξένο νόµισµα η Τράπεζα 
υποχρεούται να διατηρεί τουλάχιστον το 70% των συνολικών καταθέσεων της σε ξένο νόµισµα σε 
περιουσιακά στοιχεία άµεσης ρευστότητας.   
 
Ο δείκτης ρευστών διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα ήταν ως ακολούθως: 
 
 2016 

% 
2015 

% 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 86,38 87,83 
Μέσος όρος για το έτος 83,06 82,62 
Μέγιστο ποσοστό για το έτος 90,62 92,99 
Ελάχιστο ποσοστό για το έτος 66,021 77,11 
 
(Σηµ 1: Ο δείκτης αυτός έπεσε κάτω από το κανονιστικό όριο για τρεις µέρες, αµέσως µετά την επιτυχή έξοδο της Κύπρου από το 

πρόγραµµα Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Προσαρµογής. Ακολουθεί αναλυτική επεξήγηση πιο κάτω) 
 
Ο δείκτης υπολογίζεται µε βάση στοιχεία εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα εκτός Ευρώ. 
 
Οι πιο κάτω πίνακες παρουσιάζουν τις µη προεξοφληµένες ταµειακές ροές των υποχρεώσεων του Οµίλου µε 
βάση την εναποµένουσα συµβατική ηµεροµηνία λήξης.  

 
Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών και άλλων υποχρεώσεων µε βάση την εναποµένουσα συµβατική λήξη 
τους κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 
 
 
 
 
 

 

 

Λογιστική 
αξία 

Συνολικές 
ονοµαστικές 

(εισροές)/ 
εκροές 

Σε πρώτη 
ζήτηση 

Εντός 
τριών µηνών 

Μεταξύ 
τριών 

µηνών και 
ενός έτους 

Μεταξύ 
ενός και 

πέντε ετών 

Πέρα των 
πέντε ετών 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις         
Οφειλές σε άλλες 
τράπεζες 100.652 100.674 74.309 16.830 9.535 -- -- 

Καταθέσεις και άλλοι 
λογαριασµοί πελατών 6.111.088 6.119.753 3.687.878 1.133.329 1.191.723 104.427 2.396 

Παράγωγα        

- Ταµειακές εισροές   (154.898) (59.348) (95.550) -- -- -- 

- Ταµειακές εκροές  156.457 60.000 96.457 -- -- -- 
Φορολογικές 
υποχρεώσεις 5.422 5.422 5.422 -- -- -- -- 
Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.980 1.980 -- -- -- 1.980 -- 

Λοιπές υποχρεώσεις 111.924 107.691 84.798 6.909 7.549 6.955 1.480 
∆ανειακό κεφάλαιο 139.667 140.073 -- 60 183 10.162 129.668 

 6.470.733 6.477.152 3.853.059 1.158.035 1.208.990 123.524 133.544 
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 

 
Ανάλυση χρηµατοοικονοµικών και άλλων υποχρεώσεων µε βάση την εναποµένουσα συµβατική λήξη 
τους κατά τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου, τα οποία θεωρούνται ρευστά σύµφωνα µε τις Οδηγίες της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισµό της Προληπτικής Ρευστότητας σε Ευρώ και σε Ξένο Νόµισµα, 
στις 31 ∆εκεµβρίου παρουσιάζονται ως ακολούθως: 
 
 2016 2015 
 €'000 €'000 
Μετρητά και καταθέσεις σε Κεντρικές Τράπεζες 2.083.444 2.029.180 
Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 420.534 770.728 
Επενδύσεις σε χρεόγραφα 945.417 609.273 
Επενδύσεις σε µετοχές και Οργανισµούς Συλλογικών Επενδύσεων 6.412 5.169 

 3.455.807 3.414.350 

 
Ο Όµιλος έχει την ικανότητα να αντλήσει ρευστότητα µέσω των µηχανισµών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.  
 
Στις 16 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») εξέδωσε απόφαση στην οποία αναφερόταν 
ότι, µε ισχύ από 1η Απριλίου 2016, θα εφαρµόζονταν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλόλητας και 
πιστοληπτικής αξιολόγησης για εµπορεύσιµους τίτλους οµολόγων που εκδίδονται από ή φέρουν την εγγύηση 
της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και, ότι τα οµόλογα αυτά θα υπόκεινταν στις περικοπές αποτίµησης, σύµφωνα 
µε τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΚΤ. Η απόφαση αυτή ήταν αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης του 
Προγράµµατος Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Προσαρµογής της Κύπρου και, ουσιαστικά 
συνεπαγόταν ότι, τα Κυπριακά κρατικά οµόλογα που κατέχει η Ελληνική Τράπεζα, δεν θα γίνονταν πλέον 
αποδεκτά ως εξασφάλιση για πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος. Αυτή η απόφαση 
οδήγησε σε προσωρινή παραβίαση ορισµένων δεικτών προληπτικής ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας 
της Κύπρου. Ωστόσο, στις 2 Ιουνίου 2016, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε απόφαση µε άµεση 
ισχύ που επέτρεπε στις κυπριακές τράπεζες να θεωρούν τις θέσεις τους σε Κυπριακούς Κυβερνητικούς 
Τίτλους ως ρευστά διαθέσιµα για σκοπούς των καταστάσεων προληπτικής ρευστότητας. Η απόφαση αυτή θα 
ίσχυε ενόσω το χρέος της Κυπριακής Κυβέρνησης είχε πιστοληπτική αξιολόγηση µικρότερη της επενδυτικής 
βαθµίδας (εποµένως δεν ήταν αποδεκτό για τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος) για 
µέγιστη περίοδο 12 µηνών από τη µέρα έκδοσης της απόφασης, και θα ίσχυε κάτω από συγκεκριµένες 
προϋποθέσεις.   
 
 

 

Λογιστική 
αξία 

Συνολικές 
ονοµαστικές 

(εισροές)/ 
εκροές 

Σε πρώτη 
ζήτηση 

Εντός τριών 
µηνών 

Μεταξύ 
τριών 

µηνών και 
ενός έτους 

Μεταξύ ενός 
και πέντε 

ετών 

Πέρα των 
πέντε ετών 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
Χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις         

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 76.938 76.971 52.629 17.184 7.158 -- -- 
Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες 236.373 237.356 -- -- -- 237.356 -- 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί 
πελατών 6.138.705 6.148.119 3.737.622 1.096.444 1.192.806 119.727 1.520 

Παράγωγα 7.362       

- Ταµειακές εισροές   (191.236) (79.793) (111.443) -- -- -- 

- Ταµειακές εκροές  192.371 80.000 112.371 -- -- -- 

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.314 5.314 5.314 -- -- -- -- 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.472 1.472 -- -- -- 1.472 -- 

Λοιπές υποχρεώσεις 106.945 106.934 65.720 4.483 7.500 20.695 8.536 
∆ανειακό κεφάλαιο 181.468 182.453 -- 206 42.143 10.438 129.666 

 6.754.577 6.759.754 3.861.492 1.119.245 1.249.607 389.688 139.722 
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Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την κατάσταση των επιβαρυµένων (encumbered) και µη επιβαρυµένων (unencumbered) περιουσιακών στοιχείων:  
31 ∆εκεµβρίου 2016 

 Όµιλος Τράπεζα 
 Λογιστική αξία επιβαρυµένων 

περιουσιακών στοιχείων 
Λογιστική αξία µη επιβαρυµένων 

περιουσιακών στοιχείων 
Λογιστική αξία επιβαρυµένων 

περιουσιακών στοιχείων 
Λογιστική αξία µη επιβαρυµένων 

περιουσιακών στοιχείων 
  Αποδεκτά ως 

ασφάλεια 
περιουσιακά 

στοιχεία για την 
Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα 

 Αποδεκτά ως 
ασφάλεια 

περιουσιακά 
στοιχεία για την 

Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 

 Αποδεκτά ως 
ασφάλεια 

περιουσιακά 
στοιχεία για την 

Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 

 Αποδεκτά ως 
ασφάλεια 

περιουσιακά 
στοιχεία για την 

Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
∆άνεια σε πρώτη ζήτηση 618 -- 2.110.285 -- 618 -- 2.097.634 -- 
Μετοχές -- -- 8.503 -- -- -- 8.503 -- 
Χρεόγραφα -- -- 1.149.132 55.482 -- -- 1.142.704 55.482 
∆άνεια και εξασφαλίσεις πέραν 
των δανείων σε πρώτη ζήτηση 

 
110.361 

 
-- 

 
3.283.442 

 
-- 

 
110.361 

 
-- 

 
3.284.449 

-- 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία -- -- 375.262 -- -- -- 350.158 -- 
Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 

110.979 -- 6.926.624 55.482 110.979 -- 6.883.448 55.482 

 
31 ∆εκεµβρίου 2015 

 Όµιλος Τράπεζα 
 

Λογιστική αξία επιβαρυµένων 
περιουσιακών στοιχείων 

Λογιστική αξία µη επιβαρυµένων 
περιουσιακών στοιχείων 

Λογιστική αξία επιβαρυµένων 
περιουσιακών στοιχείων 

Λογιστική αξία µη 
επιβαρυµένων περιουσιακών 

στοιχείων 
  Αποδεκτά ως 

ασφάλεια 
περιουσιακά 

στοιχεία για την 
Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα 

 Αποδεκτά ως 
ασφάλεια 

περιουσιακά 
στοιχεία για την 

Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 

 Αποδεκτά ως 
ασφάλεια 

περιουσιακά 
στοιχεία για την 

Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα 

 Αποδεκτά ως 
ασφάλεια 

περιουσιακά 
στοιχεία για την 

Ευρωπαϊκή 
Κεντρική 
Τράπεζα 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 
∆άνεια σε πρώτη ζήτηση 29 -- 2.054.390 -- 29 -- 2.054.255 -- 
Μετοχές -- -- 8.094 -- -- -- 8.094 -- 
Χρεόγραφα 323.506 323.506 719.506 314.551 323.506 323.506 713.744 314.551 
∆άνεια και εξασφαλίσεις πέραν 
των δανείων σε πρώτη ζήτηση 

112.206 -- 3.800.143 -- 112.206 -- 3.797.977 -- 

Άλλα περιουσιακά στοιχεία -- -- 379.499 -- -- -- 355.029 -- 
Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 

435.741 323.506 6.961.632 314.551 435.741 323.506 6.929.099 314.551 
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Κίνδυνοι αγοράς 
 
Οι κίνδυνοι αγοράς απορρέουν από τη µεταβολή της αξίας των στοιχείων της κατάστασης 
οικονοµικής θέσης του Οµίλου και την αβεβαιότητα στα µελλοντικά έσοδα, λόγω αλλαγών στις 
συνθήκες αγοράς (διακύµανση στις τιµές συναλλάγµατος, στα επιτόκια και στις χρηµατιστηριακές 
τιµές). 
 
Ο Όµιλος έχει καθορίσει στρατηγική και µεθόδους συνεχούς παρακολούθησης για έλεγχο της 
ανάληψης και συνετής διαχείρισης των κινδύνων  αγοράς. Συγκεκριµένα, εφαρµόζονται µεταξύ 
άλλων, όρια σε ανοικτές θέσεις και όρια περιορισµού ζηµιογόνων δραστηριοτήτων στο ξένο 
συνάλλαγµα και άλλα όρια σε εµπορικές δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα έχει εγκρίνει 
Πλαίσιο Επενδύσεων Οµολόγων µε διάφορα όρια όπως όριο στις συνολικές επενδύσεις, όρια ανά 
κατηγορία εκδότη, όρια στις λήξεις οµολόγων και όρια στη µέγιστη δυνητική ζηµιά (Value at Risk / 
VaR).  
 
Η Τράπεζα στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της χρησιµοποιεί ανταποκρίτριες τράπεζες για 
συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα. Για τα κύρια ξένα νοµίσµατα η Τράπεζα χρησιµοποιεί τρεις 
ανταποκρίτριες τράπεζες για συναλλαγές σε ∆ολάρια Αµερικής, εκ των οποίων µια καλύπτει όλο το 
φάσµα των δολαριακών συναλλαγών, τρεις για Αγγλικές Λίρες, τέσσερις για Ρωσικά Ρούβλια και 
δύο για Ελβετικά Φράγκα. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
που υπόκεινται σε κίνδυνο αγοράς µεταξύ των εµπορικών και µη εµπορικών χαρτοφυλακίων: 
 

 Όµιλος Τράπεζα 

 
Λογιστική 
αξία 

Εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Μη εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Λογιστική 
αξία 

Εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Μη εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

31 ∆εκεµβρίου 2016 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Περιουσιακά στοιχεία        
Μετρητά και καταθέσεις σε  
Κεντρικές Τράπεζες 2.083.444 -- 2.083.444 2.083.443 -- 2.083.443 
Παράγωγα  10.926 10.926 -- 10.926 10.926 -- 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 548.902 -- 548.902 537.259 -- 537.259 

Χορηγήσεις σε πελάτες 2.926.033 -- 2.926.033 2.926.033 -- 2.926.033 
Επενδύσεις  σε χρεόγραφα, 
µετοχές και Οργανισµούς 
Συλλογικών Επενδύσεων 1.165.140 293 1.164.847 1.151.207 293 1.150.914 

 6.734.445 11.219 6.723.226 6.708.868 11.219 6.697.649 

 

 Όµιλος Τράπεζα 

 
Λογιστική 
αξία 

Εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Μη εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Λογιστική 
αξία 

Εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Μη εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

31 ∆εκεµβρίου 2016 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Υποχρεώσεις       

Παράγωγα 4.227 4.227 -- 4.227 4.227 -- 

Καταθέσεις 6.211.740 -- 6.211.740 6.211.740 -- 6.211.740 

∆ανειακό κεφάλαιο 10.000 -- 10.000 10.000 -- 10.000 
∆ανειακό κεφάλαιο µειωµένης 
εξασφάλισης 129.667 -- 129.667 129.667 -- 129.667 

 6.355.634 4.227 6.351.407 6.355.634 4.227 6.351.407 
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 Όµιλος Τράπεζα 

 
Λογιστική 
αξία 

Εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Μη εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Λογιστική 
αξία 

Εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Μη εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

31 ∆εκεµβρίου 2015 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Περιουσιακά στοιχεία        
Μετρητά και καταθέσεις σε  
Κεντρικές Τράπεζες 2.029.180 -- 2.029.180 2.029.179 -- 2.029.179 
Παράγωγα  6.653 6.653 -- 6.653 6.653 -- 
Καταθέσεις σε άλλες 
τράπεζες 909.849 -- 909.849 907.550 -- 907.550 

Χορηγήσεις σε πελάτες 3.092.773 -- 3.092.773 3.092.773 -- 3.092.773 
Επενδύσεις  σε χρεόγραφα, 
µετοχές και Οργανισµούς 
Συλλογικών Επενδύσεων 1.058.152 2.101 1.056.051 1.045.346 2.101 1.043.245 
Μετοχές που κατέχονται 
προς πώληση 12.381 -- 12.381 12.381 -- 12.381 

 7.108.988 8.754 7.100.234 7.093.882 8.754 7.085.128 

 

 Όµιλος Τράπεζα 

 
Λογιστική 
αξία 

Εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Μη εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Λογιστική 
αξία 

Εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

Μη εµπορικά 
χαρτοφυλάκια 

31 ∆εκεµβρίου 2015 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Υποχρεώσεις       

Παράγωγα 7.362 7.362 -- 7.362 7.362 -- 

Καταθέσεις 6.452.016 -- 6.452.016 6.452.016 -- 6.452.016 

∆ανειακό κεφάλαιο 51.801 -- 51.801 51.801 -- 51.801 
∆ανειακό κεφάλαιο 
µειωµένης εξασφάλισης 129.667 -- 129.667 129.667 -- 129.667 

 6.640.846 7.362 6.633.484 6.640.846 7.362 6.633.484 

 
Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος απορρέει από την ανάληψη ανοικτής θέσης σε ένα ή περισσότερα 
ξένα νοµίσµατα. Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας του Οµίλου 
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις συναλλαγµατικές θέσεις µέσα στο πλαίσιο παρακολούθησης 
κινδύνων και ορίων που καθορίζονται τόσο από την ALCO όσο και από την εποπτική αρχή.  
Εντός αυτού του πλαισίου υπάρχουν ονοµαστικά όρια (ανά νόµισµα, συνολικά, κατά τη διάρκεια 
της ηµέρας, τέλος ηµέρας), όρια κερδοζηµιών και όρια για τη µέγιστη δυνητική ζηµιά (Value at 
Risk/VaR). Τα όρια για ανοικτές θέσεις κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ωρών είναι µεγαλύτερα 
από τα όρια για ανοικτές θέσεις κατά τις µη εργάσιµες ώρες.     
 
Η µεθοδολογία VaR αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο παρακολούθησης του συναλλαγµατικού 
κινδύνου. Με αυτή τη µεθοδολογία, ο Όµιλος υπολογίζει τη µέγιστη δυνητική ζηµιά που µπορεί 
να προκύψει ως αποτέλεσµα αλλαγών στις συνθήκες αγοράς µε επίπεδο εµπιστοσύνης 99% 
και για περίοδο µίας ηµέρας (χρησιµοποιώντας την παραµετρική µέθοδο) βασισµένη στα 
ιστορικά στοιχεία για συναλλαγµατικές ισοτιµίες του τελευταίου χρόνου. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για τη µέγιστη δυνητική ζηµιά (VaR) για το 
συναλλαγµατικό κίνδυνο του Οµίλου: 
 
 2016 

€’000 
2015 
€’000 

Στις 31 ∆εκεµβρίου 11 9 
Μέσος όρος για το έτος 9 9 
Μέγιστο ποσό για το έτος 20 17 
Ελάχιστο ποσό για το έτος 3 5 
 
Οι περιορισµοί της µεθοδολογίας VaR απορρέουν από το γεγονός ότι τα ιστορικά δεδοµένα που 
χρησιµοποιούνται στον υπολογισµό µπορεί να µην είναι ενδεικτικά των µελλοντικών γεγονότων.  
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά νόµισµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 
 

 

Ευρώ 
 

 €’000 

∆ολάρια 
Αµερικής  

€’000 

Αγγλικές 
Λίρες 

 €’000 

Ρούβλια 
 

€’000 

Ελβετικό 
Φράγκο 

€’000 

Άλλα 
νοµίσµατα  

€’000  

Σύνολο  
 

€’000 

Περιουσιακά στοιχεία        
Μετρητά και καταθέσεις σε  
Κεντρικές Τράπεζες  2.078.900 2.751 1.500 56 

 
65 172 2.083.444 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 35.601 324.001 102.568 43.296 
 

3.611 39.825 548.902 

Χορηγήσεις σε πελάτες  2.687.988 123.205 7.062 4 
 

94.899 12.875 2.926.033 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 685.982 463.150 -- -- -- -- 1.149.132 
Επενδύσεις σε µετοχές και 
Οργανισµούς Συλλογικών 
Επενδύσεων 16.008 -- -- -- -- -- 16.008 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµός 99.648 -- -- -- -- -- 99.648 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 26.526 -- -- -- -- -- 26.526 

Φορολογικές απαιτήσεις 127 -- -- -- -- -- 127 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 8.465 -- -- -- -- -- 8.465 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 167.303 11.760 161 -- -- 95 179.319 

Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 5.806.548 924.867 111.291 43.356 98.575 52.967 7.037.604 

        

Υποχρεώσεις     
 

  

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 53.668 46.984 -- -- -- -- 100.652 
Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί 
πελατών 4.614.673 1.308.763 108.249 43.277 4.662 31.464 6.111.088 

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.422 -- -- -- -- -- 5.422 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.980 -- -- -- -- -- 1.980 

Λοιπές υποχρεώσεις 104.547 3.096 2.899 -- 900 482 111.924 

 4.780.290 1.358.843 111.148 43.277 5.562 31.946 6.331.066 

∆ανειακό κεφάλαιο 139.667 -- -- -- -- -- 139.667 

        

Ίδια Κεφάλαια     
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο 99.237 -- -- -- -- -- 99.237 

Αποθεµατικά 464.252 -- -- -- -- -- 464.252 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν 
στους κατόχους µετοχών της 
µητρικής εταιρείας 563.489 -- -- -- -- -- 563.489 
Συµφέρον µειοψηφίας 3.382 -- -- -- -- -- 3.382 

566.871 -- -- -- -- -- 566.871 
        Σύνολο υποχρεώσεων και 
ιδίων κεφαλαίων 5.486.828 1.358.843 111.148 43.277 5.562 31.946 7.037.604 

Συνολική θέση 319.720 (433.976) 143 79 93.013 21.021  
Επίδραση στη συνολική θέση 
από παράγωγα ξένου 
συναλλάγµατος  (319.714) 434.156 (147) -- (93.615) (20.680)  

Καθαρή συναλλαγµατική θέση 6 180 (4) 79 (602) 341  
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ανά νόµισµα στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 

 
 

 

Ευρώ 
 

 €’000 

∆ολάρια 
Αµερικής  

€’000 

Αγγλικές 
Λίρες 

 €’000 

Ρούβλια 
 

€’000 

Ελβετικό 
Φράγκο 

€’000 

Άλλα 
νοµίσµατα  

€’000  

Σύνολο  
 

€’000 

Περιουσιακά στοιχεία        
Μετρητά και καταθέσεις σε  
Κεντρικές Τράπεζες  2.026.077 1.879 1.116 13 

 
19 76 2.029.180 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 45.833 681.039 93.547 62.233 
 

2.387 24.810 909.849 

Χορηγήσεις σε πελάτες  2.821.163 115.714 7.257 2 

 
 

130.532 18.105 3.092.773 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα 735.852 279.650 27.510 -- -- -- 1.043.012 
Επενδύσεις σε µετοχές και 
Οργανισµούς Συλλογικών 
Επενδύσεων 15.140 -- -- -- -- -- 15.140 
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµός 98.564 -- -- -- 

 
-- -- 98.564 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 22.640 -- -- -- -- -- 22.640 

Φορολογικές απαιτήσεις 66 -- -- -- -- -- 66 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 58.094 -- -- -- -- -- 58.094 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 121.140 6.720 59 -- -- 136 128.055 

Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 5.944.569 1.085.002 129.489 62.248 132.938 43.127 7.397.373 

        

Υποχρεώσεις     
 

  

Οφειλές σε άλλες τράπεζες 70.937 4.967 -- -- 
 

-- 1.034 76.938 

Οφειλές σε Κεντρικές Τράπεζες 236.373 -- -- -- 
 

-- -- 236.373 

Καταθέσεις και άλλοι λογαριασµοί 
πελατών 4.490.440 1.421.660 128.845 62.224 

 
 

11.302 24.234 6.138.705 

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.314 -- -- -- 
 

-- -- 5.314 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.472 -- -- -- 

 
-- -- 1.472 

Λοιπές υποχρεώσεις 106.714 6.477 557 -- 39 520 114.307 

 4.911.250 1.433.104 129.402 62.224 
 

11.341 25.788 6.573.109 

∆ανειακό κεφάλαιο 181.468 -- -- -- 
 

-- -- 181.468 

        

Ίδια Κεφάλαια     
 

  

Μετοχικό κεφάλαιο 99.217 -- -- -- 
 

-- -- 99.217 

Αποθεµατικά 540.380 -- -- -- -- -- 540.380 

Ίδια κεφάλαια που αναλογούν 
στους κατόχους µετοχών της 
µητρικής εταιρείας 639.597 -- -- -- 

 
 

-- -- 639.597 
Συµφέρον µειοψηφίας 3.199 -- -- -- -- -- 3.199 

642.796 -- -- -- 
 

-- -- 642.796 
        Σύνολο υποχρεώσεων και 
ιδίων κεφαλαίων 5.735.514 1.433.104 129.402 62.224 

 
11.341 25.788 7.397.373 

Συνολική θέση 209.055 (348.102) 87 24 121.597 17.339  
Επίδραση στη συνολική θέση 
από παράγωγα ξένου 
συναλλάγµατος  (209.110) 347.157 (64) -- (121.595) (16.388)  

Καθαρή συναλλαγµατική θέση (55) (945) 23 24 2 951  
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 
Επιτοκιακός κίνδυνος 

 
Ο επιτοκιακός κίνδυνος απορρέει από τον ετεροχρονισµό στην αναπροσαρµογή των επιτοκίων 
σε περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις.  

 
Η διαχείριση του κινδύνου επιτοκίων γίνεται αρχικά µέσω της παρακολούθησης των επιτοκιακών 
ανοιγµάτων ανά νόµισµα, ανά χρονικό διάστηµα και συνολικά (ανάλυση χάσµατος). 
 
Η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κινδύνων Αγοράς και Ρευστότητας του Οµίλου παρακολουθεί σε 
συνεχή βάση τις επιτοκιακές θέσεις µέσα στο πλαίσιο παρακολούθησης των κινδύνων και των 
ορίων που καθορίζονται από την Επιτροπή ALCO2. 
 
(Σηµ. 2: Ένα ποσοστό των καταθέσεων όψεως και ταµιευτηρίου θεωρείται πιο σταθερό (core deposits) και εισάγεται σε 
χρονικά διαστήµατα µε µέση λήξη τα τρία χρόνια.)   

 
Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µε βάση τη συµβατική ηµεροµηνία 
ανατίµησης ή λήξης στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 

 

 

Μη τοκοφόροι 
λογαριασµοί 

Εντός ενός 
µηνός 

Μεταξύ 
ενός και 
τριών 
µηνών 

Μεταξύ 
τριών 

µηνών και 
ενός έτους 

Μεταξύ ενός 
και πέντε 

ετών 

Πέρα των 
πέντε ετών 

Σύνολο 
 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Περιουσιακά στοιχεία        
Μετρητά και καταθέσεις σε  
Κεντρικές Τράπεζες  54.672 2.028.772 -- -- -- -- 2.083.444 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 22.438 526.464 -- -- -- -- 548.902 

Χορηγήσεις σε πελάτες  -- 209.832 2.450.848 253.834 7.067 4.452 2.926.033 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα -- 94.416 49.749 161.762 369.341 473.864 1.149.132 
Επενδύσεις σε µετοχές και 
Οργανισµούς Συλλογικών 
Επενδύσεων 8.503 -- -- -- 7.505 -- 16.008 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµός 99.648 -- -- -- -- -- 99.648 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 26.526 -- -- -- -- -- 26.526 

Φορολογικές απαιτήσεις 127 -- -- -- -- -- 127 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 8.465 -- -- -- -- -- 8.465 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 179.319 -- -- -- -- -- 179.319 

Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 399.698 2.859.484 2.500.597 415.596 383.913 478.316 7.037.604 

Υποχρεώσεις        

Οφειλές σε άλλες τράπεζες -- 74.361 11.105 15.186 -- ---- 100.652 

Καταθέσεις και άλλοι 
λογαριασµοί πελατών -- 3.182.626 582.732 1.512.406 665.881 167.443 6.111.088 

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.422 -- -- -- -- -- 5.422 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.980 -- -- -- -- -- 1.980 

Λοιπές υποχρεώσεις 111.924 -- -- -- -- -- 111.924 

 119.326 3.256.987 593.837 1.527.592 665.881 167.443 6.331.066 

∆ανειακό κεφάλαιο 129.667 -- 10.000 -- -- -- 139.667 

Σύνολο υποχρεώσεων 248.993 3.256.987 603.837 1.527.592 665.881 167.443 6.470.733 

Συνολική θέση 150.705 (397.503) 1.896.760 (1.111.996) (281.968) 310.873 566.871 
Ονοµαστική αξία 
επιτοκιακών παραγώγων -- 5.744 33.829 (48.896) 9.323 -- -- 

Καθαρή θέση 150.705 (391.759) 1.930.589 (1.160.892) (272.645) 310.873 566.871 
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µε βάση τη συµβατική ηµεροµηνία 
ανατίµησης ή λήξης στις 31 ∆εκεµβρίου 2015 
 

 

Μη τοκοφόροι 
λογαριασµοί 

Εντός ενός 
µηνός 

Μεταξύ 
ενός και 
τριών 
µηνών 

Μεταξύ 
τριών 

µηνών και 
ενός έτους 

Μεταξύ ενός 
και πέντε 

ετών 

Πέρα των 
πέντε ετών 

Σύνολο 
 

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

Περιουσιακά στοιχεία        
Μετρητά και καταθέσεις σε  
Κεντρικές Τράπεζες  65.037 1.964.143 -- -- -- -- 2.029.180 

Καταθέσεις σε άλλες τράπεζες 18.872 890.873 -- 104 -- -- 909.849 

Χορηγήσεις σε πελάτες  -- 2.402.797 385.699 290.977 10.147 3.153 3.092.773 

Επενδύσεις σε χρεόγραφα -- 79.551 52.841 79.986 450.410 380.224 1.043.012 
Επενδύσεις σε µετοχές και 
Οργανισµούς Συλλογικών 
Επενδύσεων 8.094 -- -- -- 7.046 -- 15.140 

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 
εξοπλισµός 98.564 -- -- -- -- -- 98.564 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 22.640 -- -- -- -- -- 22.640 

Φορολογικές απαιτήσεις 66 -- -- -- -- -- 66 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις 58.094 -- -- -- -- -- 58.094 

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 128.055 -- -- -- -- -- 128.055 

Σύνολο περιουσιακών 
στοιχείων 399.422 5.337.364 438.540 371.067 467.603 383.377 7.397.373 

Υποχρεώσεις        

Οφειλές σε άλλες τράπεζες -- 53.687 16.109 7.142 -- -- 76.938 

Οφειλές σε Κεντρικές 
Τράπεζες -- -- -- -- 236.373 -- 236.373 

Καταθέσεις και άλλοι 
λογαριασµοί πελατών -- 4.308.563 609.886 1.206.756 11.948 1.552 6.138.705 

Φορολογικές υποχρεώσεις 5.314 -- -- -- -- -- 5.314 
Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 1.472 -- -- -- -- -- 1.472 

Λοιπές υποχρεώσεις 114.307 -- -- -- -- -- 114.307 

 121.093 4.362.250 625.995 1.213.898 248.321 1.552 6.573.109 

∆ανειακό κεφάλαιο 129.667 -- 51.801 -- -- -- 181.468 

Σύνολο υποχρεώσεων 250.760 4.362.250 677.796 1.213.898 248.321 1.552 6.754.577 

Συνολική θέση 148.662 975.114 (239.256) (842.831) 219.282 381.825 642.796 
Ονοµαστική αξία 
επιτοκιακών παραγώγων -- 6.210 15.638 (740) (21.108) -- -- 

Καθαρή θέση 148.662 981.324 (223.618) (843.571) 198.174 381.825 642.796 

 
Επιπρόσθετα από την παρακολούθηση των επιτοκιακών ανοιγµάτων, η διαχείριση του 
επιτοκιακού κινδύνου γίνεται και µε την παρακολούθηση της ευαισθησίας της Oικονοµικής Aξίας 
του Οµίλου (Καθαρή Παρούσα Αξία) και των Kαθαρών Eσόδων από τόκους του Οµίλου σε 
διάφορα σενάρια αλλαγής των επιτοκίων. Η ALCO ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
για το µέγεθος του επιτοκιακού κινδύνου και λαµβάνει αποφάσεις για τη διαχείρισή του µε βάση 
αυτής της ενηµέρωσης. Στα σενάρια αλλαγής επιτοκίων λαµβάνονται υπόψη τόσο παράλληλες 
όσο και µη παράλληλες αλλαγές στην καµπύλη επιτοκίων. Επίσης, διενεργούνται και αναλύσεις 
µε βάση σενάρια προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων. 
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48.  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ (συνέχεια) 
 

Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στα καθαρά έσοδα από τόκους και στην Οικονοµική 
Αξία του Οµίλου (Καθαρή Παρούσα Αξία) από πιθανές µεταβολές στα επιτόκια: 
 

   
   Καθαρά έσοδα 

από τόκους 
€’000 

Καθαρή 
παρούσα αξία 

€’000 
2016     
+100 µονάδες βάσης   40.629 (11.333) 
     

-100 µονάδες βάσης3    (40.629) 11.333 

 
   Καθαρά έσοδα 

από τόκους 
€’000 

Καθαρή 
παρούσα αξία 

€’000 
2015     
+100 µονάδες βάσης   35.495 (5.246) 
     

-100 µονάδες βάσης3    (35.495) 5.246 
(Σηµ. 3: Με  τα σηµερινά δεδοµένα, η µείωση των επιτοκίων κατά 100 µονάδες βάσης είναι θεωρητική αφού τα επιτόκια αγοράς 
στα περισσότερα νοµίσµατα στα οποία διατηρεί θέση ο Όµιλος, µε εξαίρεση το ∆ολάριο Αµερικής, βρίσκονται σε  χαµηλότερα 
επίπεδα.) 

 
Χρηµατιστηριακός κίνδυνος 
 
Ο χρηµατιστηριακός κίνδυνος απορρέει από την ανάληψη ανοικτής θέσης σε µετοχές, χρεόγραφα και 
παράγωγα. Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό µέσω πολιτικών και διαδικασιών καθορισµού και 
παρακολούθησης ορίων ανοικτής θέσης, περιορισµού ζηµιογόνων δραστηριοτήτων για σκοπούς 
εµπορίας, συγκέντρωσης ανά συγκεκριµένο εκδότη και διάφορα ποσοτικά και ποιοτικά όρια στις 
επενδύσεις σε οµόλογα. 
 
Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει την επίδραση στα αποτελέσµατα και στα Ίδια Κεφάλαια 
(συµπεριλαµβανοµένης της επίδρασης από µεταβολές στα καθαρά κέρδη) από λογικά πιθανές 
µεταβολές στις τιµές των µετοχών που διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστήρια: 

 2016 2015 

 Καθαρά κέρδη 
€’000 

Ίδια κεφάλαια 
€’000 

Καθαρά κέρδη 
€’000 

Ίδια κεφάλαια 
€’000 

+15% µεταβολή στο δείκτη 44 1.232 42 1.172 
     
-15% µεταβολή στο δείκτη (44) (1.232) (42) (1.172) 

 

Λειτουργικός κίνδυνος 
 
Ο Λειτουργικός Κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος άµεσου ή έµµεσου κόστους/ζηµιάς ως αποτέλεσµα 
αποτυχίας ή ανεπάρκειας εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων, ανθρώπινου παράγοντα ή από 
εξωτερικά/εξωγενή γεγονότα. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει  τον νοµικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 
επαγγελµατικής συµπεριφοράς καθώς και τον κίνδυνο φήµης, αλλά αποκλείει το στρατηγικό κίνδυνο. 
 

Ο Όµιλος έχει υιοθετήσει τις αρχές και τις διατάξεις που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραµµές των 
Οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού και της Βασιλείας 
ΙΙΙ, όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΕ και την Επιτροπή Εποπτείας των Ευρωπαϊκών Τραπεζών (CEBS). 
 

Ο Όµιλος έχει αναπτύξει ένα ισχυρό πλαίσιο για τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, µε την 
υιοθέτηση αρχών λειτουργικού κινδύνου, σύµφωνα µε τις αρχές χρηστής διαχείρισης της Επιτροπής 
Βασιλείας, και λαµβάνοντας υπόψη την ίδια διάθεση ανάληψης και ανεκτικότητας κινδύνου. Οι 
εσωτερικές δοµές διακυβέρνησης αναπτύσσονται για να εξασφαλιστεί ότι οι αρχές αυτές τηρούνται σε 
συνεχή βάση. Η ασφαλιστική κάλυψη που διαθέτει ο Όµιλος θεωρείται ως ένα αποτελεσµατικό 
εργαλείο µείωσης του λειτουργικού κινδύνου, και αποτελεί µέρος αυτού του πλαισίου. 
 

Η µονάδα διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου, µέσω της εσωτερικής της αντίληψης και της 
εφαρµογής του κατάλληλου πλαισίου µετριασµού, αποτελεί µία από τις προτεραιότητες του Οµίλου. 
Αυτό περιλαµβάνει όλους τους εργαζόµενους και ενσωµατώνεται στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
εντός του Οµίλου. 
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Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποστηρίζει την ανάπτυξη κουλτούρας διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, 
όπου οι ρόλοι των επιχειρηµατικών µονάδων και των µονάδων ελέγχου, που βρίσκονται κάτω από ένα 
µοντέλο τριών γραµµών άµυνας, είναι καλά κατανοητές και σεβαστές. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ενθαρρύνει την ανοιχτή συζήτηση, την πρόκληση και την ενδελεχή ανάλυση των λειτουργικών κινδύνων 
που εντοπίζονται, για να διασφαλίζεται η διαχείριση τους  µέσα στα πλαίσια διάθεσης ανάληψης 
κινδύνου του Οµίλου. 
 
Η διαχείριση του Λειτουργικού Κινδύνου υποστηρίζεται και εποπτεύεται από µια ανεξάρτητη Μονάδα 
Λειτουργικού Κινδύνου που υπάγεται κάτω από τον Γενικό ∆ιευθυντή Κινδύνου. Η Μονάδα Λειτουργικού 
Κινδύνου είναι εξουσιοδοτηµένη να επιβλέπει τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου. Αυτό 
επιτυγχάνεται µέσα από τη δηµιουργία και παροχή υποστήριξης στην υλοποίηση και ενσωµάτωση των 
πολιτικών, την υπεύθυνη ευθυγράµµιση των πολιτικών αυτών µε τους κινδύνους και τη στρατηγική του 
Οµίλου, και την παροχή διασφάλισης προς στον Εσωτερικό Έλεγχο. Ενδεικτικά παραδείγµατα των 
µηχανισµών ελέγχου είναι ο αποτελεσµατικός διαχωρισµός καθηκόντων, οι άδειες πρόσβασης και οι 
διαδικασίες συµφιλίωσης, η συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης καθώς και 
η αξιοποίηση των δεικτών λειτουργικού κινδύνου. 
 
Ο Όµιλος  υλοποιεί τη διαδικασία «Αυτό-αξιολόγησης Κίνδυνου & Ελέγχου» όπου Τµήµατα, µε τη 
συνεργασία της Μονάδας Λειτουργικού Κινδύνου, εντοπίζουν και αξιολογούν τους πιθανούς κινδύνους 
που συνδέονται µε συγκεκριµένες διαδικασίες και δραστηριότητές, µε βάση τον υπολειπόµενο κίνδυνο. 
Τα υφιστάµενα εσωτερικά µέτρα και ελέγχοι για την παρακολούθηση των λειτουργικών κινδύνων 
αποτελούν µέρος αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης. Όπου κρίνεται σκόπιµο, συµφωνούνται δείκτες 
κινδύνου για την παρακολούθηση των κινδύνων που εντοπίστηκαν και, όπου είναι απαραίτητο, 
εκπονούνται σχέδια δράσης που καθοδηγούν τις όποιες διορθωτικές ενέργειες. 
 
Ένα ολιστικό και αποτελεσµατικό σύστηµα έχει αναπτυχθεί για τη διαχείριση περιστατικών λειτουργικού 
κινδύνου, καθώς και για την ενίσχυση της αξιολόγησης και διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου, και την 
υποβολή εκθέσεων. Η λειτουργικότητα του συστήµατος καλύπτει και τις απαιτήσεις των µονάδων που 
σχετίζονται µε το λειτουργικό κίνδυνο, όπως της Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας, 
Υγείας & Ασφάλειας, Κανονιστικής Συµµόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. 
 
Η Μονάδα Λειτουργικού Κινδύνου του Οµίλου ενηµερώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τη ∆ιεύθυνση 
και την Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τους λειτουργικούς κινδύνους 
που αντιµετωπίζει ο Όµιλος. 
 
∆ιαχείριση Κεφαλαίου 
 
Η διαχείριση κεφαλαίου διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις κανονιστικές απαιτήσεις, οι οποίες 
καθορίζονται από τις αρµόδιες Εποπτικές Αρχές για τις τράπεζες στην Κύπρο. Σύµφωνα µε τον 
Κανονισµό του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (ΕΣ) 1024/2013, έχουν ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ) συγκεκριµένα καθήκοντα που αφορούν πολιτικές οι οποίες σχετίζονται µε την 
προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυµάτων. Από τις 4 Νοεµβρίου 2014, η ΕΚΤ έχει αναλάβει 
πλήρως την αρµοδιότητα για την εποπτεία σηµαντικών πιστωτικών ιδρυµάτων σε συµµετέχοντα κράτη 
µέλη, συµπεριλαµβανοµένου και του Οµίλου, µε την βοήθεια των τοπικών εποπτικών αρχών. Η Κεντρική 
Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), στα πλαίσια του εποπτικού της ρόλου, έχει υιοθετήσει τις συστάσεις της 
Επιτροπής της Βασιλείας και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για θέµατα τραπεζικής εποπτείας. 
 
Από την 1η Ιανουαρίου 2014, η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) και ο Κανονισµός (ΕΕ)  αρ. 575/2013 
(CRR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, τέθηκαν σε ισχύ και 
αποτελούν το Ευρωπαϊκό ρυθµιστικό πακέτο, το οποίο σχεδιάστηκε για να µεταφέρει το νέο ορισµό του 
κεφαλαίου, της ρευστότητας και της µόχλευσης της Βασιλείας ΙΙΙ στο νοµικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
 
Ο Κανονισµός (ΕΕ) αρ. 575/2013 (CRR) καθορίζει τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα 
κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη µόχλευση που θα πρέπει να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύµατα και είναι 
άµεσα δεσµευτικός για όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) 
διέπει τις δραστηριότητες λήψης καταθέσεων και ρυθµίσεις εσωτερικής διακυβέρνησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των αµοιβών, τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της διαφάνειας, ενώ 
παράλληλα θέτει πρόσθετες απαιτήσεις τήρησης κεφαλαιακού αποθέµατος ασφαλείας. Σε αντίθεση µε  
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τον Κανονισµό (ΕΕ)  αρ. 575/2013 (CRR), η Οδηγία 2013/36/ΕΕ (CRD IV) έχει µεταφερθεί σε εθνικό 
δίκαιο. Ο Κανονισµός (ΕΕ) αρ. 575/2013 (CRR) εισάγει σηµαντικές αλλαγές όσον αφορά την 
προληπτική εποπτεία και ρυθµιστικό καθεστώς που ισχύει για τις τράπεζες, που  συµπεριλαµβάνουν 
τροποποιηµένους ελάχιστους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αλλαγές στον ορισµό του κεφαλαίου, 
αλλαγές στον υπολογισµό των σταθµισµένων στοιχείων ενεργητικού και την εισαγωγή των νέων µέτρων 
σχετικά µε τη µόχλευση, τη ρευστότητα και τη χρηµατοδότηση.  
 
Ο Κανονισµός (ΕΕ) αρ. 575/2013 (CRR) επιτρέπει µεταβατική περίοδο για ορισµένες από τις 
ενισχυµένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και ορισµένα άλλα µέτρα, όπως το δείκτη µόχλευσης, τα οποία 
αναµένεται να εφαρµοστούν πλήρως µέχρι το 2019 και µερικές άλλες µεταβατικές διατάξεις µε σταδιακή 
εφαρµογή µέχρι το 2024.  
 
Τρέχουσες εξελίξεις  
Η Τράπεζα βρίσκεται στην διαδικασία αξιολόγησης του προσχεδίου κατευθυντήριων γραµµών που 
διέπουν το νέο πλαίσιο CRR II/CRD V έτσι ώστε να είναι προετοιµασµένη για την επίδραση των 
επικείµενων αλλαγών. 
 
Η Επιτροπή της Βασιλείας, βρίσκεται στην διαδικασία σηµαντικών αλλαγών στον υπολογισµό του 
πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς και λειτουργικού κινδύνου και προτείνει µια νέα «σταθµισµένη 
µονάδα κεφαλαίου» για να περιορίσει τον βαθµό στον οποίο µια τράπεζα µπορεί να καθοδηγήσει τους 
υπολογισµούς του πιστωτικού κινδύνου και κινδύνου αγοράς µε βάση εσωτερικά µοντέλα να είναι 
χαµηλότεροι σε σχέση µε τους υπολογισµούς στη βάση της τυποποιηµένης µεθόδου. Η Επιτροπή της 
Βασιλείας έχει ήδη ολοκληρώσει το τροποποιηµένο πλαίσιο της τυποποιηµένης µεθόδου υπολογισµού 
του Πιστωτικού Κινδύνου Αντισυµβαλλοµένου, καθώς επίσης του Επιτοκιακού Κινδύνου στο 
Χαρτοφυλάκιο ∆ιαθεσίµων και του Κινδύνου Αγοράς, µε προτεινόµενη ηµεροµηνία εφαρµογής το 2017, 
2018 και 2019 αντίστοιχα. Όλες οι πιο πάνω τροποποιήσεις αποτελούν µέρος της «Βασιλείας ΙV». 
 
Η ευρεία φύση των πιο πάνω αναθεωρήσεων, υποδηλώνει ότι για την εφαρµογή τους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα χρειαστούν ουσιώδεις µετατροπές στο Κανονισµό (ΕΕ) αρ. 575/2013 (CRR II) καθώς και νέα 
τεχνικά πρότυπα και καθοδηγήσεις από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). 
 
Η Συνθήκη της Βασιλείας ΙΙΙ αποτελείται από τρεις πυλώνες: 
 

• Πυλώνας I – Βελτιωµένες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις ρευστότητας 
• Πυλώνας II – Βελτιωµένη εποπτική εξέταση και αξιολόγηση για τη διαχείριση του κινδύνου σε 

επίπεδο επιχείρησης και τον προγραµµατισµό του κεφαλαίου 
• Πυλώνας III – Βελτιωµένη δηµοσιοποίηση πληροφοριών ρίσκου 
 
Πυλώνας I – Βελτιωµένες ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις και απαιτήσεις ρευστότητας 
 
(i) Απαιτήσεις Κεφαλαίου 

 
Ο Πυλώνας I παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό των ελάχιστων κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, του κινδύνου αγοράς και του λειτουργικού κινδύνου. 
 
Ο Όµιλος, έχει υιοθετήσει την Τυποποιηµένη Μέθοδο για τον υπολογισµό του ελάχιστου κεφαλαίου 
έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Στη µέθοδο αυτή απαιτείται η κατάταξη των ανοιγµάτων σε 
συγκεκριµένες κλάσεις και η στάθµιση των εν λόγω ανοιγµάτων γίνεται µε τη χρήση συγκεκριµένων 
συντελεστών στάθµισης που διαφοροποιούνται αναλόγως µε την κλάση στην οποία ανήκουν τα 
ανοίγµατα, την πιστοληπτική τους διαβάθµιση και/ή τα χαρακτηριστικά των ανοιγµάτων. Επίσης, το 
πλαίσιο της Βασιλείας προτείνει δύο εναλλακτικές µεθόδους για την αναγνώριση εξασφαλίσεων, την 
Απλή και την Αναλυτική Μέθοδο.  Στον Όµιλο εφαρµόστηκε η Αναλυτική Μέθοδος διότι επιτρέπει την 
πιο δίκαιη αναγνώριση και τον καλύτερο υπολογισµό των εξασφαλίσεων του Οµίλου. 
 
Για τον κίνδυνο αγοράς ο Όµιλος εφάρµοσε την Τυποποιηµένη Μέθοδο, µε βάση την οποία η ελάχιστη 
κεφαλαιακή απαίτηση υπολογίζεται ως το άθροισµα των κεφαλαιακών απαιτήσεων επί των θέσεων 
κινδύνου από επιτόκια, µετοχές και χρεόγραφα, ξένο συνάλλαγµα και παράγωγα που πηγάζουν από το 
Χαρτοφυλάκιο Συναλλαγών, χρησιµοποιώντας προκαθορισµένα µοντέλα ανά κατηγορία κινδύνου. 
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Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη Μέθοδο του Βασικού ∆είκτη για τον υπολογισµό των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο, µε βάση την οποία η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση 
υπολογίζεται εφαρµόζοντας ποσοστό 15% επί του µέσου όρου των τριών χρόνων του σχετικού δείκτη, 
όπως καθορίζεται στο Άρθρο 316 του Κανονισµού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR). Ο σχετικός 
δείκτης βασίζεται στο άθροισµα των καθαρών εσόδων από τόκους και των καθαρών µη επιτοκιακών 
εσόδων του Οµίλου, µετά την αναπροσαρµογή για καθορισµένες προϋποθέσεις. 
 
Η πολιτική κεφαλαίου του Οµίλου έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη βιωσιµότητα της Τράπεζας µε το να 
διατηρεί ικανοποιητικά επίπεδα κεφαλαίου έτσι ώστε να πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις 
απαιτήσεις αποθεµάτων ασφαλείας που θέτονται εσωτερικά, να διασφαλίζει τα συµφέροντα των 
µετόχων και να υποστηρίζει την επιχειρηµατική της στρατηγική. 
 
Τα εποπτικά κεφάλαια του Οµίλου υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ευρωπαϊκού 
Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 και αναλύονται ως ακολούθως: 
 

• Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, τα οποία περιλαµβάνουν το µετοχικό κεφάλαιο, το 
αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, το αποθεµατικό µείωσης µετοχικού 
κεφαλαίου, το αποθεµατικό προσόδου, συµπεριλαµβανοµένου των κερδών/ζηµίων για το έτος, τα 
αποθεµατικά επανεκτίµησης (όπως αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων σε χρεόγραφα, 
αποθεµατικό επανεκτίµησης επενδύσεων σε µετοχές και αποθεµατικό επανεκτίµησης γης και 
κτηρίων) και άλλα αποθεµατικά όπως το αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών. Από τα 
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 που υπόκεινται στις µεταβατικές διατάξεις της σχετικής 
εγκυκλίου της ΚΤΚ (K.∆.Π. 393/2014) αφαιρείται η λογιστική αξία της υπεραξίας και άλλων άυλων 
περιουσιακών στοιχείων, και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται στη 
µελλοντική κερδοφορία και δεν προκύπτουν από προσωρινές διαφορές. Επιπρόσθετα, από τα 
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 αφαιρείται η συνεισφορά του Οµίλου στο Ταµείο 
Αποζηµίωσης Επενδυτών, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Εγκυκλίου 162 που εκδόθηκε στις 10 
Οκτωβρίου 2016 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. 

• Πρόσθετα Κεφάλαια της Κατηγορίας 1, τα οποία περιλαµβάνουν τα υβριδικά στοιχεία αποτελούµενα 
από τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 1 (ΜΑΚ 1) και τα Μετατρέψιµα Αξιόγραφα Κεφαλαίου 2 
(ΜΑΚ 2). Ένα µέρος της λογιστικής αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από τα 
Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 που υπόκεινται στις µεταβατικές διατάξεις της σχετικής εγκυκλίου 
της ΚΤΚ.  

• Κεφάλαια της Κατηγορίας 2, τα οποία περιλαµβάνουν δανειακό κεφάλαιο µειωµένης εξασφάλισης. 
Από τα Κεφάλαια Κατηγορίας 2 αφαιρούνται οι άµεσες συµµετοχές σε ίδια κεφάλαια της Κατηγορίας 
2. Επιπρόσθετα,  προσαρµογές από µεταβατικές διατάξεις που σχετίζονται µε το αποθεµατικό 
επανεκτίµησης ακινήτων προστίθενται στα Κεφάλαια Κατηγορίας 2. 

 
Σε σχέση µε τις σηµαντικές επενδύσεις της Τράπεζας σε οντότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 
συµπεριλαµβανοµένου των επενδύσεων στις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
ασφαλιστικό τοµέα, καθώς και αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία που εξαρτώνται από τη 
µελλοντική κερδοφορία και προκύπτουν από προσωρινές διαφορές όπου στο σύνολο είναι ίσα µε ή 
µικρότερα από το 15% των σχετικών στοιχείων Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 της 
Τράπεζας, η Τράπεζα εφάρµοσε την απαλλαγή από την αφαίρεση από τα στοιχεία Κεφαλαίου Κοινών 
Μετοχών της Κατηγορίας 1 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 470(2) του Ευρωπαϊκού Κανονισµού 
(ΕΕ) αρ. 575/2013. 
 
Σε σχέση µε τις σηµαντικές επενδύσεις της Τράπεζας σε οντότητες του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, 
συµπεριλαµβανοµένων των επενδύσεων της στις θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον 
ασφαλιστικό τοµέα,  και τα αναβαλλόµενα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία που εξαρτώνται από τη 
µελλοντική κερδοφορία, η Τράπεζα εφάρµοσε την απαλλαγή από την αφαίρεση από τα στοιχεία 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 470 του 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013, και αυτά τα στοιχεία έχουν σταθµιστεί µε 250%. 
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Η κατάσταση του εποπτικού κεφαλαίου του Οµίλου στις 31 ∆εκεµβρίου διαµορφώθηκαν ως ακολούθως: 

 
 
 

                    
2016 

€’000 
2015  
€’000  

   

Ίδια Κεφάλαια 
 

 
Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 517.549 583.733 
Πρόσθετα Κεφάλαια της Κατηγορίας 1 (AT1)    119.085    116.103 

Συνολικά Κεφάλαια της Κατηγορίας 1 (Τ1)  636.634 699.836 

Κεφάλαια Κατηγορίας 2 (T2)       8.846      17.892 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων    645.480    717.728 

 
  

Σταθµισµένα περιουσιακά στοιχεία 
  

Πιστωτικός κίνδυνος 3.271.474 3.458.331 
Κίνδυνος αγοράς 9.318 10.095 
Λειτουργικός κίνδυνος 460.788 488.725 
Συνολικό ποσό έκθεσης ρίσκου σε πιστωτικές αναπροσαρµογές εκτιµήσεων (CVA)         1.925         1.100 
Σύνολο σταθµισµένων περιουσιακών στοιχείων  3.743.505 3.958.251 
   

 
Οι ∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας του Οµίλου και της Τράπεζας µε βάση τον Πυλώνα I, που 
υπερβαίνουν όλοι τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, διαµορφώθηκαν ως 
ακολούθως: 
 

∆είκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας 

Όµιλος (περιλαµβάνει τις 
µεταβατικές διατάξεις) 

Όµιλος (χωρίς τις 
µεταβατικές 
διατάξεις) 

Τράπεζα 
(περιλαµβάνει 
τις µεταβατικές 
διατάξεις) 

31 ∆εκεµβρίου 
2016 

31 ∆εκεµβρίου 
2015 

31 ∆εκεµβρίου 
2016 

31 ∆εκεµβρίου 
2016 

∆είκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (%)  17,24% 18,13% 17,00% 17,21% 

∆είκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 (%) 17,01% 17,68% 16,92% 16,97% 

∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (CET 1) (%) 

13,83% 14,75% 13,45% 13,79% 

Κεφάλαια Κοινών Μετοχών της 
Κατηγορίας 1 (€εκατ) 

518 584 504 517 

 
Η µείωση του ∆είκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) σε σύγκριση µε τις 31 
∆εκεµβρίου 2015, ήταν κυρίως αποτέλεσµα της διαγραφής των αναβαλλόµενων φορολογικών 
απαιτήσεων που προκύπτουν από φορολογικές ζηµιές και της αύξησης των ζηµιών αποµείωσης και 
προβλέψεων για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. 

 
∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (∆ΕΕΑ) 2015 
 
Από τις 20 Νοεµβρίου 2015 η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί, σε ενοποιηµένη βάση, ∆είκτη Κεφαλαίου 
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) ύψους 11,75%, όπως αυτός καθορίζεται από τον Κανονισµό 
(ΕΕ) αρ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµένου του 
αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (capital conservation buffer, CCB) χωρίς µεταβατικές 
διατάξεις ύψους 2,5%. Η απόφαση της ΕΚΤ, βασίστηκε στη ∆ΕΕΑ, η οποία διεξήχθη σε πληροφορίες 
διαθέσιµες µε ηµεροµηνία αναφοράς 31 ∆εκεµβρίου 2014. 
 
Τον Φεβρουάριο του 2017, η Βουλή των Αντιπρόσωπων της Κύπρου ψήφισε νοµοθεσία, για 
τροποποίηση του Νόµου περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων, που εισάγει µεταβατική περίοδο για την 
εφαρµογή της απαίτησης του αποθέµατος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, µε αναδροµική ισχύ από 
την 1η Ιανουαρίου 2016 σε 0,625% και µε πλήρη εφαρµογή από την 1η Ιανουαρίου 2019 στο 2,5%. 
 
Ο ελάχιστος ∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) για τις 31 ∆εκεµβρίου 2016 
µειώνεται σε 9,875%, εφαρµόζοντας τις διατάξεις της πιο πάνω τροποποίησης του νόµου. 
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∆ιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (∆ΕΕΑ) 2016 
 
Τον ∆εκέµβριο του 2016, µετά την οριστική απόφαση της ΕΚΤ σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής 
εποπτείας η οποία βασίστηκε στη ∆ΕΕΑ, η οποία διεξήχθη σύµφωνα µε το Άρθρο 4(1)(στ) του 
Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 µε ηµεροµηνία αναφοράς 31 ∆εκεµβρίου 2015, και επιπλέον σε 
σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε µετά την ηµεροµηνία αυτή, η Τράπεζα απαιτείται να διατηρεί για το 
2017, σε ενοποιηµένη βάση, σε σταδιακή εφαρµογή, ∆είκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 12,75%, ο 
οποίος αποτελείται από:  
 

• τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα Ι ύψους 8% σύµφωνα µε το Άρθρο 
92(1) του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 (το οποίο µπορεί να καλυφθεί έως και 1,5% µε 
Προσθετό Κεφάλαιο της Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1) και µέχρι 2% µε Κεφάλαιο της 
Κατηγορίας 2 (Tier 2)), 

• τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3,5%, για διατήρηση ίδιων κεφαλαίων που 
να υπερβαίνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων (που πρέπει να αποτελείται εξ’ 
ολοκλήρου από το Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1), και 

• σταδιακή εφαρµογή στη συνδυασµένη απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας η οποία περιλαµβάνει 
το απόθεµα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου (CCB) ύψους 1,25% για το 2017 σύµφωνα µε 
την πιο πάνω τροποποίηση του νόµου, το οποίο πρέπει να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από 
Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1. 

 
Επιπλέον, δεν επιτρέπεται στη Τράπεζα να προβεί σε διανοµή µερίσµατος προς τους µετόχους µέχρι 
τις 31 ∆εκεµβρίου 2017. 

 
Επιπρόσθετα, η συνδυασµένη απαίτηση αποθέµατος ασφαλείας για την Ελληνική Τράπεζα 
περιλαµβάνει: 

• το απόθεµα ασφαλείας O-SII σε πλήρη εφαρµογή ύψους 1%, το οποίο εφαρµόζεται σταδιακά 
σε περίοδο τεσσάρων ετών αρχίζοντας από την 1η Ιανουαρίου 2019, 

• το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας (Counter-Cyclical Capital Buffer, CCyB) το 
οποίο η ΚΤΚ καθόρισε το ποσοστό στο 0% για το 2016 και για το 1ο και 2ο τρίµηνο του 2017 (το 
αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας για την Τράπεζα για το 2016 ήταν 0%), 

• το απόθεµα ασφαλείας συστηµικού κινδύνου το οποίο δεν έχει καθοριστεί µέχρι σήµερα. 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τη σταδιακή εφαρµογή της νοµοθεσίας για το κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας, ο 
∆είκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1) και ο ∆είκτης Κεφαλαίου της Κατηγορίας 
1 (Tier 1) του Οµίλου µε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017, έχουν καθοριστεί σε 9,25% και 10,75% 
αντίστοιχα. 
 

Εκτός από τα πιο πάνω, η ΕΚΤ όρισε σε ενοποιηµένη βάση, καθοδήγηση κεφαλαίου για Πυλώνα ΙΙ 
(Pillar ΙΙ capital guidance), που πρέπει να αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών 
της Κατηγορίας 1, σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2017. 

 
(ii) Απαιτήσεις Ρευστότητας και ∆είκτης Μόχλευσης  

 
Ο Κανονισµός (ΕΕ) αρ. 575/2013 (CRR) θέτει τις κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό µέτρων 
ρευστότητας όπως το δείκτη Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας (Liquidity Coverage Requirement ratio, 
LCR) και το δείκτη Καθαρής Σταθερής Χρηµατοδότησης (Net Stable Funding ratio, NSFR). Ο δείκτης 
Απαίτησης Κάλυψης Ρευστότητας υπολογίζεται ως το άθροισµα των ρευστών στοιχείων ενεργητικού 
υψηλής ποιότητας προς τις αναµενόµενες καθαρές εκροές ρευστότητας για χρονικό διάστηµα τριάντα 
ηµερών, όπως καθορίζονται κάτω από ακραίες συνθήκες. Σε περιόδους ακραίων συνθηκών, τα 
πιστωτικά ιδρύµατα µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα ρευστά στοιχεία του ενεργητικού για να καλύψουν 
τις καθαρές εκροές ρευστότητας τους. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 ο δείκτης Απαίτησης Κάλυψης 
Ρευστότητας του Οµίλου ανήλθε σε 270% σε σχέση µε 295% στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
O δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηµατοδότησης ορίζεται ως η διαθέσιµη σταθερή χρηµατοδότηση (το 
µέρος του κεφαλαίου και των υποχρεώσεων που αναµένεται να είναι σταθερά σε χρονικό διάστηµα ενός 
έτους) προς το ποσό της απαιτούµενης σταθερής χρηµατοδότησης (µε βάση τα χαρακτηριστικά 
ρευστότητας και την εναποµένουσα λήξη των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων και ανοιγµάτων εκτός 
του ισολογισµού που κατέχει το πιστωτικό ίδρυµα). Ο δείκτης καλύπτει χρονικό διάστηµα ενός έτους και  
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πρέπει να είναι τουλάχιστον 100%. O δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηµατοδότησης του Οµίλου ήταν 
157% στις 31 ∆εκεµβρίου το 2016. 
 
Επιπρόσθετα, ο Πυλώνας I θέτει τις κατευθυντήριες γραµµές για τον υπολογισµό του δείκτη µόχλευσης 
ως το µέτρο κεφαλαίου προς το µέτρο συνολικού ανοίγµατος και εκφράζεται ως ποσοστό.  
 
Ο δείκτης µόχλευσης του Οµίλου υπολογίζεται χρησιµοποιώντας δύο παραµέτρους κεφαλαίου:  
(α) Κεφάλαια Κατηγορίας 1: ολοκληρωτικός ορισµός που ενσωµατώθηκε σταδιακά. 
(β) Κεφάλαια Κατηγορίας 1: µεταβατικός ορισµός. 
 
Σύµφωνα µε τον Κανονισµό αρ.2015/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου της 10ης  
Οκτωβρίου 2014, στις 31 ∆εκέµβριου 2016 ο ∆είκτης Μόχλευσης του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 8,75% 
(Τράπεζα: 8,74%) σε σύγκριση µε 9,05% (Τράπεζα: 9,04%) στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. Ο ∆είκτης 
Μόχλευσης, χωρίς τις µεταβατικές διατάξεις, του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 8,71% (Τράπεζα: 8,70%) σε 
σύγκριση µε 8,60% (Τράπεζα: 8,59%) στις 31 ∆εκεµβρίου 2015. 
 
Με βάση οδηγίες της ΚΤΚ, ο δείκτης Καθαρής Σταθερής Χρηµατοδότησης ελέγχεται από την Τράπεζα 
και αναφέρεται σε τριµηνιαία βάση στην ΚΤΚ µέχρι την ολοκληρωτική υλοποίηση του το 2018. 
 
Πυλώνας II – Βελτιωµένη εποπτική εξέταση και αξιολόγηση για τη διαχείριση του κινδύνου σε επίπεδο 
επιχείρησης και τον προγραµµατισµό του κεφαλαίου  
 
Ο Πυλώνας ΙΙ στοχεύει στην ενδυνάµωση της συσχέτισης µεταξύ του προφίλ κινδύνου, της διαχείρισης 
κινδύνων, των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και του κεφαλαιακού προγραµµατισµού των 
πιστωτικών ιδρυµάτων. Ο Πυλώνας ΙΙ αποτελείται από την ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Επάρκειας του 
Εσωτερικού Κεφαλαίου (∆ΑΕΕΚ) και την ∆ιαδικασία Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (∆ΕΕΑ). 
 
Η ∆AEEK εξετάζεται και αξιολογείται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισµό ως µέρος της ∆ΕΕΑ, η οποία 
γίνεται κατά τακτά διαστήµατα. Η ∆ΑΕΕΚ χρησιµοποιείται ως εργαλείο από τον Ενιαίο Εποπτικό 
Μηχανισµό για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ως επίσης και για τον 
καθορισµό πρόσθετων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων. 
 
Η ∆ΑΕΕΚ αποτελεί ενιαίο µέρος της ολιστικής προσέγγισης διαχείρισης κινδύνων στην Τράπεζα. Είναι 
ενσωµατωµένη στις στρατηγικές διαδικασίες της Τράπεζας συµπεριλαµβανοµένου του Πλαισίου 
∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνων, του Επιχειρηµατικού αλλά και του Κεφαλαιακού Σχεδιασµού.   
 
Κατά την διάρκεια του 2016, η Τράπεζα διενήργησε την ∆ΑΕΕΚ για να καταλήξει σε µια 
µακροπρόθεσµη εκτίµηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων της, λαµβάνοντας υπόψη την επιχειρηµατική 
στρατηγική, το προφίλ κινδύνου, την διάθεση ανάληψης κινδύνων και το σχέδιο κεφαλαιοποίησης της, 
χρησιµοποιώντας εσωτερική άσκηση προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η ∆ΑΕΕΚ συµπεριέλαβε 
τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και το πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας και έγινε σύµφωνα µε 
τις κατευθυντήριες γραµµές της ΕΑΤ µέσω κατευθυντήριων γραµµών σχετικά µε τις διαδικασίες και 
µεθοδολογίες για την ∆ΕΕΑ (EBA/GL/2014/13 – 19 ∆εκεµβρίου 2014) και τις κατευθυντήριες γραµµές 
µέσω σχετικών εγγράφων διαβούλευσης σχετικά µε πληροφορίες που αφορούν την ∆ΑΕΕΚ και την 
∆ιαδικασία Αξιολόγησης της Εσωτερικής Επάρκειας Ρευστότητας (∆ΑΕΕΡ), οι οποίες συλλέχθηκαν για 
τους σκοπούς της ∆ΕΕΑ (EBA/CP/2015/26 – 3 Νοεµβρίου 2016). 
 
Πυλώνας III - Βελτιωµένη δηµοσιοποίηση πληροφοριών ρίσκου 
 
Ο Πυλώνας III καθορίζει τις απαιτούµενες γνωστοποιήσεις, ούτως ώστε οι συµµετέχοντες στην αγορά, 
έχοντας πλήρη εικόνα του προφίλ κινδύνου του Οµίλου, να είναι σε θέση να αξιολογήσουν τις κύριες 
πληροφορίες σε σχέση µε την κεφαλαιακή δοµή, την έκθεση σε κινδύνους, τη διαδικασία αξιολόγησης 
κινδύνων και κατά συνέπεια την κεφαλαιακή επάρκεια του Οµίλου.   
 
Με βάση το Πλαίσιο 8 «∆ηµοσιοποίηση από Πιστωτικά Ιδρύµατα» του Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 
(CRR)  οι τράπεζες πρέπει να δηµοσιοποιούν, µεταξύ άλλων, πληροφορίες σχετικά µε τους στόχους και 
τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνων, τη σύνθεση των Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1, των 
Πρόσθετων Κεφαλαίων της Κατηγορίας 1 και των Κεφαλαίων της Κατηγορίας 2, τη συµµόρφωση τους 
µε τις απαιτήσεις για τα ελάχιστα απαιτούµενα κεφάλαια, το δείκτη µόχλευσης, την εσωτερική διαδικασία  
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αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας, της πολιτικής αµοιβών και διαδικασίες αξιολόγησης και 
πρόσληψης των υπαλλήλων.  
 
Ο Όµιλος βρίσκεται σε πλήρη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του  Κανονισµού (ΕΕ) αρ. 575/2013 (CRR) 
σχετικά µε την δηµοσιοποίηση του Πυλώνα III µε βάση τις αρχές της Βασιλείας ΙΙΙ όπως αυτές 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η έκθεση για τον Πυλώνα IΙI δηµοσιεύεται από τον Όµιλο τέλος Απριλίου. 

 
 
49.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

Η Ελληνική Τράπεζα και η APS υπέγραψαν συµφωνία για τη διαχείριση  ακινήτων και ολόκληρου 
του χαρτοφυλακίου των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων  

 
Στις 10 Ιανουαρίου 2017, η Τράπεζα έχει προχωρήσει σε συµφωνία µε την APS Holdings a.s. για 
τη διαχείριση ακινήτων και ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων 
της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί νέα εταιρεία στην οποία η Τράπεζα θα διατηρήσει το 
49%, µε την πλειοψηφία του 51% να κατέχεται από την APS Recovery Cyprus Ltd. Οι εργασίες της 
∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας θα µεταφερθούν στη νέα εταιρεία, 
περιλαµβανοµένων των πόρων που κρίνονται αναγκαίοι για την οµαλή συνέχιση των εργασιών της, 
έναντι οικονοµικού ανταλλάγµατος.  

Η ∆ιευθυντική οµάδα της νέας εταιρείας θα προέρχεται από την Ελληνική Τράπεζα, 
περιλαµβανοµένου και του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, που θα είναι η υφιστάµενη Γενική 
∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων  της Τράπεζας, κα Κική Παπαδοπούλου. 
Επιπρόσθετα, περίπου  160 υπάλληλοι  της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας 
θα µεταφερθούν στη νέα εταιρεία. 

Σηµειώνεται ότι και µετά την ολοκλήρωση της συµφωνίας, η Τράπεζα θα εξακολουθεί να διατηρεί 
στην ιδιοκτησία της τόσο τα ακίνητα όσο και το χαρτοφυλάκιο των µη-εξυπηρετούµενων 
χορηγήσεων, συνολικού ύψους περίπου €2,4 δις, τα οποία θα διαχειρίζεται µε τη σύστασή της η νέα 
εταιρεία. 
  
H APS Holding a.s, η οποία επιλέγηκε µετά από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, 
ειδικεύεται στη διαχείριση ακινήτων και µη-εξυπηρετούµενων δανείων και δραστηριοποιείται σε 11 
Ευρωπαϊκές χώρες στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
  
Η συµφωνία αυτή είναι µεγάλης στρατηγικής σηµασίας για την Ελληνική Τράπεζα και εντάσσεται 
στο πλαίσιο της στρατηγικής του Οµίλου για αναδιοργάνωση και αναδιαµόρφωση του 
επιχειρηµατικού του µοντέλου. Οι κύριοι πυλώνες της στρατηγικής αυτής αφορούν τη µείωση των 
µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων,  την αύξηση των νεών χορηγήσεων, που µεγαλώνουν το 
µερίδιο αγοράς της Τράπεζας, και την αύξηση των εσόδων της µέσω άλλων τραπεζικών 
δραστηριοτήτων. 
  
H νέα εταιρεία θα αποτελέσει την πρώτη και µεγαλύτερη πλατφόρµα διαχείρισης ακινήτων και µη-
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων στην Κύπρο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και 
πραγµατογνωµοσύνη της APS, η συνεργασία αυτή αναµένεται να βοηθήσει στην εξεύρεση 
καλύτερων, γρηγορότερων και πιο αποδοτικών λύσεων για τις µη-εξυπηρετούµενες 
χορηγήσεις.  Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των εργασιών 
της και τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, καθώς και στην τεχνολογική αναβάθµιση, την 
ψηφιοποίηση και την περαιτέρω  βελτίωση στους τοµείς της εταιρικής διακυβέρνησης και των 
αυξανόµενων απαιτήσεων συµµόρφωσης σε σχέση µε το κανονιστικό πλαίσιο. 
  
Η ολοκλήρωση της συµφωνίας  υπόκειται στην τελική έγκριση των εποπτικών και άλλων αρχών και 
αναµένεται να ολοκληρωθεί εντός του δεύτερου τριµήνου του 2017. Η συµφωνία είναι απόλυτα 
συνυφασµένη µε τις κατευθυντήριες γραµµές που εξέδωσε η ΕΚΤ ως  καθοδήγηση προς τις 
Τράπεζες για τη διαχείριση των µη-εξυπηρετούµενων χορηγήσεων και θεωρείται από την Ελληνική  
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Τράπεζα ως η πιο κατάλληλη στρατηγική για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του ζητήµατος των µη-
εξυπηρετούµενων χορηγήσεων. 
  
Περισσότερα στοιχεία της συµφωνίας, συµπεριλαµβανοµένων των εµπορικών και οικονοµικών όρων, 
αναµένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος του δεύτερου τριµήνου του 2017 µε την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής. 
  
Νέα συµφωνία Ελληνικής Τράπεζας µε Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

 
Στις 13 Μαρτίου 2017, η Τράπεζα υπέγραψε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, µε 
στόχο την ενίσχυση των κυπριακών Μικροµεσαίων επιχειρήσεων.  

 
Με βάση την συµφωνία, την οποία εγγυάται η κυβέρνηση, ποσό ύψους €66,7 εκατ. θα διατεθεί υπό τη 
µορφή χαµηλότοκων δανείων σε Μικροµεσαίες επιχειρήσεις και εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. 
Στο ποσό των  €66,7 εκατ. συµπεριλαµβάνονται €16,7 εκατ., τα οποία προέρχονται από κεφάλαια της 
Ελληνικής Τράπεζας. Στόχος της Τράπεζας είναι η στήριξη της οικονοµίας και η χρηµατοδότηση 
επιχειρήσεων σε βασικούς κλάδους όπως η βιοµηχανία, η ενέργεια, ο τουρισµός, η υγεία και οι 
συγκοινωνίες.  
  
Τελική Οδηγία Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα Μη-Εξυπηρετούµενα ∆άνεια  
 
Στις 20 Μαρτίου 2017, η ΕΚΤ δηµοσίευσε την τελική οδηγία προς τις τράπεζες για τα µη-
εξυπηρετούµενα δάνεια (ΜΕ∆). Η οδηγία δεν έχει πρόθεση να αντικαταστήσει ή να αναιρέσει 
οποιαδήποτε θεσµική ή λογιστική απαίτηση που βρίσκεται σε ισχύ, ή οποιαδήποτε καθοδήγηση από 
υφιστάµενους κανονισµούς ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη µεταφορά εθνικής 
νοµοθεσίας ή ισοδύναµής, ή τις κατευθυντήριες γραµµές όπως αυτές εκδόθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ). Μέσα στα πλαίσια αυτής της οδηγίας, η εποπτεία των τραπεζών από την ΕΚΤ 
καθορίζει ένα αριθµό βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται µε την αναγνώριση, επιµέτρηση, διαχείριση 
και διαγραφή των ΜΕ∆ σε τοµείς όπου οι υφιστάµενοι κανονισµοί, οι οδηγίες ή οι κατευθυντήριες 
γραµµές είναι είτε ανύπαρκτες είτε δεν είναι συγκεκριµένες. Η οδηγία η οποία στο παρόν στάδιο δεν 
είναι δεσµευτική τίθεται σε εφαρµογή από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης της. Οι αναµενόµενες 
προσδοκίες για τις γνωστοποιήσεις για τα ΜΕ∆ όπως περιγράφονται στην οδηγία αναµένεται να 
αρχίσουν από ηµεροµηνίες αναφοράς εντός του 2018. Η οδηγία θα ληφθεί υπόψην στην τακτική  
∆ιαδικασία Εποπτικής Επιθεώρησης και Αξιολόγησης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισµού (SSM) και 
µη συµµόρφωση θα ενεργοποιήσει εποπτικά µέτρα. Η Τράπεζα στο παρόν στάδιο αξιολογεί την οδηγία 
µε σκοπό να διασφαλίσει την συµµόρφωση µε αυτήν. 
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 9, εδάφια (3)(γ) και (7) του Περί των Προϋποθέσεων ∆ιαφάνειας (Κινητές Αξίες 
προς ∆ιαπραγµάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά) Νόµο του 2007, εµείς τα Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και οι άλλοι υπεύθυνοι για την σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Ελληνικής 
Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ (η «Τράπεζα») για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, 
επιβεβαιώνουµε ότι, εξ’ όσων καλύτερα γνωρίζουµε: 

 
(α) οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στις σελίδες 16 µέχρι 144 
 

(i) καταρτίστηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς όπως αυτά 
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9, εδάφιο (4) 
του Περί Εταιρειών Νόµου της Κύπρου, και  

 
(ii) παρέχουν αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της 
οικονοµικής κατάστασης και του κέρδους ή ζηµιών της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία 
Λτδ και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους Ενοποιηµένους Λογαριασµούς ως σύνολο 
και 

 
(β) η ‘Εκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον Όµιλο παρέχει δίκαιη ανασκόπηση των 

εξελίξεων και της απόδοσης της επιχείρησης καθώς και της θέσης της Ελληνικής Τράπεζας 
∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στους Ενοποιηµένους 
Λογαριασµούς ως σύνολο, µαζί µε περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζουν. 

 
      Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Ειρένα Α. Γεωργιάδου Μη Εκτελεστική Πρόεδρος.................................................................. 

Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος.......................................................... 

Ανδρέας Χριστοφίδης                    Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος............................................ 

∆ρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος............................................ 

Μαριάννα Παντελίδου 
Νεοφύτου 

Μη Εκτελεστική ∆ιοικητικός Σύµβουλος.............................................. 

Ιωάννης Α. Μάτσης                       Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος............................................ 

David Whalen Bonanno Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος............................................ 

Λάµπρος Παπαδόπουλος Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος............................................ 

Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος............................................ 

Andrew Charles Wynn                    Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος............................................ 

Stephen John Albutt                        Μη Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος............................................ 

Γεώργιος Φεραίος Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος.................................................. 

 

Υπεύθυνη σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

Μαρία Κελέση, Αρχιλογίστρια Οµίλου……………………………………………………… 

Λευκωσία, 30 Μαρτίου 2017 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ∆ 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Ο Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που δηµοσιεύθηκε από το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου (4η 
Έκδοση Αναθεωρηµένη – Απρίλιος 2014), ο οποίος στη συνέχεια θα αναφέρεται ως «ο Κώδικας» 
υιοθετήθηκε πλήρως από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ 
(«η Εταιρεία» ή «η Τράπεζα»). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο («το ∆.Σ.»), συµµορφούµενο µε τις πρόνοιες 
που περιέχονται στην Εισαγωγή του Κώδικα, συµπεριλαµβάνει στην Ετήσια Έκθεση της Εταιρείας για 
το 2016 την παρούσα Έκθεσή του, περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

ΜΕΡΟΣ Α 
 
Η Εταιρεία δηλώνει ότι αποτελεί πολιτική της η πλήρης εφαρµογή και τήρηση των αρχών και διατάξεων 
του Κώδικα, πολλές από τις οποίες είχε ήδη αρχίσει µε δική της πρωτοβουλία να εφαρµόζει και πολύ 
πριν τη θέσπιση του Κώδικα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο φρονεί ότι η σωστή Εταιρική ∆ιακυβέρνηση µε 
βάση τον Κώδικα, σε συνδυασµό µε τους όρους εντολής και πρακτικές που ακολουθούνται από τις 
διάφορες Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποτελεί θεµελιώδη παράγοντα για επίτευξη του 
εταιρικού στόχου για µεγιστοποίηση της επένδυσης των µετόχων. Επισηµαίνεται ότι το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι το θέµα της διαµόρφωσης αρχών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης µε βάση τόσο τα 
διεθνή όσο και τα τοπικά δεδοµένα βρίσκεται υπό συνεχή εξέλιξη. Συνεχής και ανάλογη θα είναι και η εκ 
µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας αναθεώρηση και αναπροσαρµογή των διαφόρων 
πτυχών της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

ΜΕΡΟΣ Β 
 
Η Εταιρεία βεβαιώνει ότι έχει τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα.  
 
Η Εταιρεία εφαρµόζει τις πρόνοιες του Κώδικα σε όλο το Συγκρότηµα εταιρειών στο οποίο ανήκει, 
δηλαδή και στις θυγατρικές της εταιρείες µέσω κεντρικών υποεπιτροπών στην Εταιρεία. Κατά την 
ηµεροµηνία της παρούσας Έκθεσης όλες οι σηµαντικές θυγατρικές εταιρείες διατηρούν Επιτροπή 
Ελέγχου και Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων όπως αναφέρεται στην παράγραφο (13) (Επιτροπές του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου) πιο κάτω. Υπό το φως των πιο πάνω σηµειώνονται οι ακόλουθες βεβαιώσεις – 
αναφορές: 
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
Η Εταιρεία διοικείται και ελέγχεται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο λειτουργεί µε βάση τον Κώδικα 
και τις συναφείς νοµοθεσίες περί Εταιρειών, περί Χρηµατιστηρίου και περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυµάτων και µε βάση το Ιδρυτικό Έγγραφο και Καταστατικό της Εταιρείας.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει τους στρατηγικούς στόχους του οµίλου της Τράπεζας («ο Όµιλος») 
και διασφαλίζει ότι υπάρχουν οι απαραίτητοι οικονοµικοί και ανθρώπινοι πόροι για  επίτευξη των 
στρατηγικών και λειτουργικών στόχων του Οµίλου.  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την συνολική ευθύνη: 
 

• Καθορισµού και επίβλεψης των προτύπων και αξιών του Οµίλου. 
• Καθορισµού και εποπτείας του επιχειρηµατικού µοντέλου του Οµίλου. 
• ∆ιασφάλισης ενός συνετού και ικανοποιητικού συστήµατος ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η 

αποτελεσµατική λειτουργία του Οµίλου και η συµµόρφωση µε το ρυθµιστικό και κανονιστικό 
πλαίσιο. 

• Καθορισµού του πλαισίου και πολιτικών αποτελεσµατικής διακυβέρνησης και εποπτείας. 
• Παρακολούθησης της επιχειρηµατικής απόδοσης µε βάση τους στρατηγικούς στόχους, τη 

διάθεση ανάληψης κινδύνων και τα αναµενόµενα πρότυπα. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι υπάρχει η κατάλληλη σύνθεση και 
οργάνωση τόσο του ιδίου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όσο και των Επιτροπών του. 
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Το Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της Τράπεζας περιλαµβάνει κατάλογο θεµάτων, αποφάσεων επί 
των οποίων µπορούν να λαµβάνονται µόνο από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τέτοια θέµατα 
περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, αποφάσεις για τον καθορισµό των στόχων και της στρατηγικής και 
στόχων του Οµίλου, την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισµού, έγκριση κεφαλαιουχικών και 
χρηµατοδοτικών σχεδίων, θέµατα κεφαλαιουχικής διάρθρωσης, λήψη αποφάσεων επί σηµαντικών 
θεµάτων και ουσιωδών συναλλαγών, συναλλαγές µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Ανώτερης 
Εκτελεστικής ∆ιεύθυνσης ή µε µεγαλοµετόχους, το διορισµό ή παύση του Ανώτατου Εκτελεστικού 
∆ιευθυντή, θέµατα σύνθεσης και οργάνωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του, 
θέµατα διακυβέρνησης και άλλα.  
     
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2016 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζετο από έντεκα  µη Εκτελεστικά Μέλη και ένα  
Εκτελεστικό Μέλος που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και ευρείες συναφείς εµπειρίες. Η σύνθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 31 ∆εκεµβρίου 2016, καθώς και οι αλλαγές στη σύνθεση και την 
κατανοµή των αρµοδιοτήτων του κατά τη διάρκεια του έτους και µέχρι την ηµεροµηνία της παρούσας 
Έκθεσης, φαίνονται στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του Οµίλου το έτος 2016. 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά τη διάρκεια του 2016 συνήλθε σε  τριάντα  τέσσερεις  συνεδρίες εκ των 
οποίων σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί Ρυθµίσεων ∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης Οδηγίας του 
2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου («η Οδηγία ∆ιακυβέρνησης»), µια συνεδρία 
πραγµατοποιήθηκε χωρίς την παρουσία της Προέδρου του ∆.Σ. και χωρίς την παρουσία των 
Εκτελεστικών Μελών του ∆.Σ., στην οποία προήδρευσε ο Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός 
Σύµβουλος και στην οποία αξιολογήθηκε η απόδοση της Προέδρου του ∆.Σ.  και τρεις συνεδρίες 
πραγµατοποιήθηκαν χωρίς την παρουσία των Εκτελεστικών Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  
 
∆ιασφαλίζεται ότι όλοι οι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι ενηµερώνονται έγκαιρα και γραπτώς για τις συνεδρίες 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχουν στη διάθεσή τους όλα τα έγγραφα σχετικά µε τη συνεδρία, έτσι, 
που να παρέχεται αρκετός χρόνος για να τα µελετήσουν.  
 
Η συµµετοχή των ∆ιοικητικών Συµβούλων σε άλλα ∆ιοικητικά Συµβούλια είναι τέτοια ώστε να τους 
επιτρέπει να αφιερώνουν τον απαραίτητο χρόνο και προσοχή στην εκτέλεση των καθηκόντων τους ως 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 
 
Υπάρχει σαφής διαχωρισµός των ρόλων της Προέδρου του ∆.Σ. και του Ανώτατου Εκτελεστικού 
∆ιευθυντή. 
 
Η Πρόεδρος του ∆.Σ. ηγείται και διευθύνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τρόπο τέτοιο ώστε να 
διασφαλίζεται ότι αυτό εκπληρώνει αποτελεσµατικά τις αρµοδιότητές του που προκύπτουν από το 
εφαρµοζόµενο νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο. Πρωταρχικός ρόλος της Προέδρου του ∆.Σ. είναι να 
µεριµνά για την ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία και οργάνωση του ∆.Σ., να προάγει το απαιτούµενο 
πνεύµα οµαδικότητας στο ∆.Σ., να προωθεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και ήθους και να 
διασφαλίζει ότι το ∆.Σ. λαµβάνει την κατάλληλη πληροφόρηση από τη ∆ιεύθυνση ώστε να είναι σε θέση 
να εκπληρώνει το διοικητικό και εποπτικό του ρόλο.  
 
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής µε βάση τις εξουσίες που του ανατίθενται από το ∆.Σ. έχει την 
ευθύνη της καθηµερινής λειτουργίας του Οµίλου, ηγείται και διευθύνει την εφαρµογή της στρατηγικής 
του Οµίλου η οποία καθορίζεται από το ∆.Σ. και διασφαλίζει ότι οι εργασίες του Οµίλου διεξάγονται 
σύµφωνα µε τους στόχους απόδοσης που έχουν τεθεί από το ∆.Σ., τους Νόµους και Κανονισµούς και 
τις Πολιτικές του Οµίλου. Ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής είναι υπόλογος στο ∆.Σ. 
  
Το ∆.Σ. διορίζει έναν από τους Ανεξάρτητους ∆ιοικητικούς Συµβούλους ως Ανώτερο Ανεξάρτητο 
∆ιοικητικό Σύµβουλο. Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος είναι στη διάθεση των µετόχων 
σε περίπτωση που τυχόν ανησυχίες τους δεν έχουν επιλυθεί δια µέσου των κανονικών καναλιών 
επικοινωνίας. Επίσης, ο Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος προεδρεύει τουλάχιστον µια 
φορά το χρόνο συνεδρίας των Μη Εκτελεστικών ∆ιοικητικών Συµβούλων χωρίς την παρουσία της 
Προέδρου στην οποία αξιολογείται η απόδοση της Προέδρου. 
  
Ο Γραµµατέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και η Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης παρέχουν ενηµέρωση και υπηρεσίες προς τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους για θέµατα 
που αφορούν τις διαδικασίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Κώδικα. 
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(1) Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κατά το έτος 2016 
 
Σύµφωνα µε τις πρόνοιες του Κώδικα και για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης, οι Ανεξάρτητοι Μη 
Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κατά το έτος 2016 είναι οι ακόλουθοι: 

 

• Ειρένα Α. Γεωργιάδου, Πρόεδρος  

• Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου*   

• Ιωάννης Α. Μάτσης**  

• David Whalen Bonanno*  

• ∆ρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου, Ανώτερος Ανεξάρτητος ∆ιοικητικός Σύµβουλος  

• Χριστόδουλος A. Χατζησταυρής*   

• Ανδρέας Χριστοφίδης  

• Λάµπρος Παπαδόπουλος  

• Andrew Charles Wynn (∆ιορίστηκε στις 19 Φεβρουαρίου 2016) 

• Stephen John Albutt (Εκλέγηκε από την 42η Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων στις 25 
Μαΐου 2016 νοουµένου ότι ο διορισµός του θα είχε ισχύ από την ηµεροµηνία έγκρισης της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου / Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και µε την έγκριση του 
διορισµού του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διορίστηκε ∆ιοικητικός Σύµβουλος µε 
ισχύ από 21 Σεπτεµβρίου 2016).  

 
Συναφής «Βεβαίωση Ανεξαρτησίας» µε βάση τα ελάχιστα κριτήρια ανεξαρτησίας σύµφωνα µε την 
πρόνοια Α.2.3. του Κώδικα υπογράφεται από τον κάθε ένα από τους Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς 
∆ιοικητικούς Συµβούλους και υποβάλλεται στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου µαζί µε την παρούσα 
Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

 
(2) Μη Ανεξάρτητοι Μη Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κατά το έτος 2016 

 

• Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος, Αντιπρόεδρος  

Με το διορισµό του κ. Μαρίνου Σ. Γιαννόπουλου ως Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή στις 9 
Σεπτεµβρίου 2014, θέση την οποία κατείχε µέχρι την 8η Ιανουαρίου 2015, το κριτήριο ανεξαρτησίας 
Α.2.3.(δ) του Κώδικα  δεν τηρείτο για το άτοµό του και συνεπώς από τις 9 Σεπτεµβρίου 2014 ο κος. 
Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος έπαυσε να θεωρείται ότι κατέχει τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού 
∆ιοικητικού Συµβούλου της Εταιρείας.  
 
(3) Εκτελεστικοί ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι κατά το έτος 2016 

 

• Henricus Lambertus (Bert) Pijls **, ∆ιοικητικός Σύµβουλος / Ανώτατος Εκτελεστικός 
∆ιευθυντής (µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2016) 

• Γεώργιος Φεραίος, Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος. 

Τουλάχιστον το 50% του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εξαιρουµένης της Προέδρου) αποτελείται από 
Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους. 
 
(4) Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 

 

• Henricus Lambertus (Bert) Pijls** (µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2016). 
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Σηµειώσεις: 
 
* Σύµφωνα µε τα κριτήρια ανεξαρτησίας της περί της Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας 
Μελών ∆ιοικητικού Οργάνου και ∆ιευθυντών των Αδειοδοτηµένων Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οδηγίας 
του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα οποία διαφέρουν από αυτά του Κώδικα Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, η κα. Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου, και οι κ.κ. Χριστόδουλος A. Χατζησταυρής 
και David Whalen Bonanno δεν είναι ανεξάρτητοι. 

 
**Σηµειώνεται ότι στις 15 ∆εκεµβρίου 2016 η Τράπεζα ανακοίνωσε την αποχώρηση του κ. Bert Pijls από 
τη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή και ∆ιοικητικού Συµβούλου του Οµίλου για καθαρά 
προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους και παράλληλα την απόφαση του ∆.Σ. να διορίσει τον κ. 
Ιωάννη Μάτση στη θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή Οµίλου, σε αντικατάσταση του κ. 
Pijls. Ο διορισµός του κ. Μάτση υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών. Μέχρι την ανάληψη 
των καθηκόντων του κ. Μάτση,  χρέη Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή θα εκτελεί ο κ. Φοίβος 
Στασόπουλος, Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου, ∆ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Ασφαλειών. 

 
(5) Εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής και Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης στην 

Εταιρεία  
 

 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
Τα νέα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τυγχάνουν κατάρτισης και εκπαίδευσης µέσω παροχής 
πληροφοριακού υλικού, παρακολούθησης προγράµµατος κατάρτισης µε το οποίο τους δίδεται η 
ευκαιρία να συναντηθούν και να τύχουν ενηµέρωσης από στελέχη της Τράπεζας και να 
παρακολουθήσουν σχετικές εισαγωγικές παρουσιάσεις.  
 
Περαιτέρω, η Πρόεδρος του ∆.Σ. µε τη βοήθεια του Γραµµατέα της Εταιρείας διασφαλίζουν ότι 
τα µέλη του ∆.Σ.  έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και τυγχάνουν συνεχούς εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, στην αρχή κάθε έτους ετοιµάζεται ετήσιο πρόγραµµα 
κατάρτισης για το ∆.Σ. το οποίο συµπεριλαµβάνει εξειδικευµένα προγράµµατα τα οποία 
καλύπτουν τεχνικά θέµατα και θέµατα ανάπτυξης εργασιακών και προσωπικών δεξιοτήτων.  
Επιπρόσθετα, αναλόγως των αρµοδιοτήτων και των ατοµικών αναγκών εκπαίδευσης του κάθε 
Μέλους, παρέχεται η δυνατότητα σε αυτό να παρακολουθεί εξειδικευµένα προγράµµατα 
κατάρτισης και σεµινάρια τα οποία συνδέονται µε τα καθήκοντα των Συµβούλων ως Μέλη των 
Επιτροπών του ∆.Σ. 
 
Αξιολόγηση της Απόδοσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Οδηγίας ∆ιακυβέρνησης καθώς και τις καλές πρακτικές περί 
Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση της απόδοσής του 
στο σύνολό του καθώς και της απόδοσης των Επιτροπών του τουλάχιστο σε ετήσια βάση.  
 
Περαιτέρω, σύµφωνα µε την Οδηγία ∆ιακυβέρνησης η Τράπεζα οφείλει να αναθέτει την 
διενέργεια τουλάχιστον κάθε τρία (3) χρόνια, της εξέτασης και αξιολόγησης της σύνθεσης, της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητας του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου και των 
Επιτροπών του σε ανεξάρτητο εξωτερικό σύµβουλο. Τόσο οι εσωτερικές όσο και οι εξωτερικές 
αξιολογήσεις υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. 
 
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν την αξιολόγηση της απόδοσης 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Επιτροπών του. 
 
Το πρώτο τρίµηνο του 2017 το ∆.Σ. προχώρησε στην ετήσια αξιολόγηση του ∆.Σ. και των 
Επιτροπών του για το 2016. Η αξιολόγηση αυτή ακολούθησε την αξιολόγηση για το έτος 2015 
που πραγµατοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2016. 
 
Η πρώτη αξιολόγηση που διεξήχθηκε από το ∆.Σ. αφορούσε την περίοδο από 1η Ιουνίου 2014 
µέχρι 31 Μαϊου 2015 και διεξήχθηκε τον Ιούνιο του 2015. Παράλληλα, τον Ιούνιο του 2015 
πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση  από Εξωτερικούς Συµβούλους.  
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Η Πρόεδρος του ∆.Σ. διασφαλίζει ότι καταρτίζεται κατάλληλο σχέδιο ενεργειών βελτίωσης  µε 
σαφείς ενέργειες δράσης και τοµείς ανάπτυξης, το οποίο τυγχάνει τακτικής παρακολούθησης. 
Τα αποτελέσµατα της ετήσιας αξιολόγησης και η πρόοδος σχετικά µε την υλοποίηση του 
σχεδίου ενεργειών βελτίωσης λαµβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του επόµενου έτους.   
 
 
Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
Η Τράπεζα έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης σκοπός του οποίου είναι να 
παρέχει ένα ολοκληρωµένο έγγραφο, το οποίο ορίζει σαφώς τις ρυθµίσεις εταιρικής 
διακυβέρνησης της Εταιρείας. 
 
Το Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τις δοµές, αρµοδιότητες 
και διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για να διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσµατική 
διαχείριση και εποπτεία των υποθέσεων της Εταιρίας. 
 
Οι πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας έχουν στόχο να διασφαλίζουν την 
ανεξαρτησία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την ικανότητά του να εποπτεύει 
αποτελεσµατικά τη εύρυθµη λειτουργία της διοίκησης της Εταιρείας. Οι πολιτικές 
επανεξετάζονται σε ετήσια βάση και σύµφωνα µε τις αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο καθώς και 
τις αλλαγές στις βέλτιστες πρακτικές. 
 
Το Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης αναθεωρείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 
 

Έγκριση, αναθεώρηση και εξέταση Πολιτικών, Πλαισίων και Καταστατικών  
 

Κατά τη διάρκεια του 2016 και του 2017 µέχρι την ηµεροµηνία αυτής της Έκθεσης, λαµβάνοντας 
υπόψη τις πρόνοιες της Οδηγίας ∆ιακυβέρνησης και µέσα στα πλαίσια των συνεχών 
προσπαθειών της Εταιρείας για βελτίωση του πλαισίου Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, εγκρίθηκαν ή 
αναθεωρήθηκαν ή εξετάστηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µεταξύ άλλων, οι ακόλουθες 
Πολιτικές και/ή Πλαίσια και/ή Καταστατικά: 

 

• Πλαίσιο Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

• Πολιτική για την Αυτο-Αξιολόγηση και Εξωτερική Αξιολόγηση της Απόδοσης του Προέδρου του 
∆.Σ., των Επιτροπών του ∆.Σ. και των ∆ιοικητικών Συµβούλων 

 

• Πολιτική για την Υπόδειξη, Αξιολόγηση, Επιλογή και Συνεχή Αξιολόγηση ∆ιοικητικών 
Συµβούλων 

 

• Πολιτική Προσλήψεων Οµίλου  
 

• Πολιτική Πρόσληψης, Συνεχούς Αξιολόγησης και ∆ιαδοχής Στελεχών που κατέχουν καίριες 
θέσεις 

 

• Πολιτική Προαγωγών / Αναβαθµίσεων 
 

• Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας  
 

• Πολιτική Παρεµπόδισης Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της 
Τροµοκρατίας 

 

• Πολιτική Σύγκρουσης Συµφερόντων 
 

• Πολιτική Χειρισµού Επώνυµων και Ανώνυµων Αναφορών Υπαλλήλων της Τράπεζας 
 

• Πλαίσιο και Καταστατικό Κανονιστικής Συµµόρφωσης  
 

• Πολιτική Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου 
 

• Καταστατικό Υπηρεσίας Εσωτερικής Επιθεώρησης Οµίλου 
 

• Καταστατικό Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Κινδύνων 



 

151 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

 

• Πλαίσιο / ∆ήλωση ∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνων 
 

• Εταιρικό Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
 

• Πολιτική Συγκέντρωσης Κινδύνων  
 

• Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 
 

• Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας 
 

• Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου  
 

• Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου Αγοράς 
 

• Πολιτική Κινδύνου Ρευστότητας 
 

• Πολιτική Κινδύνου Αγοράς 
 

• Πολιτική Επιτοκιακού Κινδύνου 
 

• Πολιτική ∆ιαχείρισης Κινδύνου Φήµης  
 

• Πολιτική ∆ιαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου 
 

• Καταστατικό Υπηρεσίας Ασφάλειας Πληροφοριών 
 

• Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Οµίλου 
 

• Πολιτική Ανάθεσης Εργασιών σε Τρίτους 
 

• Πολιτική Αποδοχής Πελατών  
 

• Πλαίσιο Επενδύσεων σε Οµόλογα  
 

• ∆ανειοδοτική Πολιτική 
 

• ∆ανειοδοτική Πολιτική στη ναυτιλία και έγκριση Ορίων 
 

• Πολιτική Κεφαλαίου 
 

• Πολιτική Επιχειρησιακής Συνέχειας  
 

• Πολιτική ∆ιαχείρισης Προϊόντων και Υπηρεσιών 
 

• Πολιτική Ανταλλαγής Χρεών µε Περιουσιακά Στοιχεία   
 

• Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας  
 

• Πολιτική ∆ιακυβέρνησης ∆εδοµένων 
 

• Πολιτική Συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Πυλώνα 3 Γνωστοποίηση Απαιτήσεων σύµφωνα µε 
CRR / CRD IV 
 

• Πολιτική Εκτίµησης Ακινήτων  
 

Η Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, ο Γραµµατέας του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και η Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
βεβαιώνουν ότι η συµµόρφωση µε τους συναφείς νόµους, κανονισµούς και οδηγίες και η εφαρµογή 
βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης στην Εταιρεία και ενός επαρκούς και διαφανούς 
πλαισίου εσωτερικής διακυβέρνησης αποτελούν τοµέα προτεραιότητας για την Τράπεζα. 
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Ποσοστά Κυρίων Μετόχων κατά τις 27 Μαρτίου 2017: 
 

Τα ποσοστά των µετόχων της Εταιρείας που κατείχαν πέραν του 5% του εκδοθέντος µετοχικού 
κεφαλαίου κατά τις 27 Μαρτίου 2017 έχουν ως ακολούθως: 
 
CPB FBO THIRD POINT HELLENIC RECOVERY FUND LP                 26,20% 
WARGAMING GROUP LTD                                                                                  24,92% 
∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆                                               10,05%     
BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD - OMNIBUS ACCOUNT (NR)                  5,37% 
(Αφορά τη συµµετοχή της EBRD) 

 
(6) Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών 

 
Η Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών έχει ετοιµαστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε εισήγηση της Επιτροπής 
Αµοιβών σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 του Κώδικα και παρατίθεται µετά από την παρούσα Έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.  Η Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών θα υποβληθεί 
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων για ψήφιση. 

 
H γνωστοποίηση των απολαβών / αµοιβών των ∆ιοικητικών Συµβούλων και των Εκτελεστικών Μελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2016 γίνεται, τόσο στις Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
που περιέχονται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση (Σηµείωση αρ. 39), όσο και στην ίδια την Έκθεση 
Πολιτικής Αµοιβών. 
  
(7) ∆ρώσα Οικονοµική Μονάδα 

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηλώνει ότι η Εταιρεία προτίθεται να συνεχίσει να λειτουργεί ως δρώσα 
οικονοµική µονάδα (going concern) για τους επόµενους δώδεκα µήνες. 

 
(8) Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου  

 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  έχει διασφαλίσει  ότι η Τράπεζα  διατηρούσε ένα αποτελεσµατικό σύστηµα 
εσωτερικού ελέγχου κατά το έτος 2016. H επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 
εσωτερικού ελέγχου του Οµίλου τυγχάνει επιθεώρησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον µια 
φορά το χρόνο. Η επιθεώρηση καλύπτει όλα τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου, περιλαµβανοµένων 
των χρηµατοοικονοµικών και λειτουργικών συστηµάτων, καθώς και των συστηµάτων συµµόρφωσης 
και διαχείρισης κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων του Οµίλου. 

 
Για την κάλυψη αυτής της απαίτησης έχουν σχεδιαστεί διαδικασίες, για τη διαφύλαξη των 
περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου, για την τήρηση κατάλληλων λογιστικών βιβλίων καθώς και για 
την εξασφάλιση της  ορθότητας, πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στα 
ενδιαφερόµενα µέρη. Αυτές οι διαδικασίες µπορούν να παρέχουν εύλογη αλλά όχι απόλυτη 
διαβεβαίωση έναντι ουσιωδών ανακριβειών, λαθών, ζηµιών, απάτης ή παραβιάσεων νοµοθεσιών και 
κανονισµών. 

 
Συναφώς οι ∆ιευθύνσεις όλων των επιχειρησιακών µονάδων του Οµίλου είναι κατάλληλα 
στελεχωµένες και επιφορτισµένες µε την εισαγωγή και λειτουργία συστήµατος ελέγχου, αναλόγως των 
αντίστοιχων εργασιών και αρµοδιοτήτων τους. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οι εν λόγω ∆ιευθύνσεις: 

 
•      Λειτουργούν µε βάση συγκεκριµένη οργανωτική δοµή και κατανοµή ευθυνών. 
•   Καταρτίζουν και παρακολουθούν την εφαρµογή στρατηγικών και επιχειρηµατικών        

σχεδίων και ετησίων προϋπολογισµών. 
•   Ακολουθούν γραπτές διαδικασίες, ενηµερώνονται και ενηµερώνουν εσωτερικά µε 

εγκυκλίους και εκπαιδευτικά προγράµµατα. 
•  Υιοθετούν πολιτική αποτελεσµατικού διαχωρισµού καθηκόντων προς αποφυγή       

σύγκρουσης συµφερόντων, όπου επιβάλλεται. 
•  Εφαρµόζουν σε επίπεδο καταστηµάτων µοντέλα αξιολόγησης και µέτρησης       απόδοσης 

µε βάση συγκεκριµένους στόχους. 
•     Υποστηρίζονται από κατάλληλα λογισµικά και µηχανογραφικά συστήµατα. 
•      Υπόκεινται σε τακτικούς εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους. 

 
H αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου τυγχάνει θεώρησης σε τακτικότερη βάση 
από τις Επιτροπές Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων µέσω τακτικών εκθέσεων προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο. Μέσα στα πλαίσια της θεώρησης αυτής οι Επιτροπές Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων                                              
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λαµβάνουν εκθέσεις επί χρηµατοοικονοµικών και µη εσωτερικών συστηµάτων ελέγχου, εκθέσεις 
εσωτερικού ελέγχου, εκθέσεις εξωτερικού ελέγχου καθώς και εκθέσεις κανονιστικής συµµόρφωσης. 

 
Η Εκτελεστική ∆ιεύθυνση του Οµίλου έχει την ευθύνη για την αντιµετώπιση των αδυναµιών που 
προκύπτουν από τις πιο πάνω θεωρήσεις και για τη διασφάλιση υλοποίησης των ενεργειών για 
αντιµετώπιση αυτών των αδυναµιών, µέσα στα πλαίσια ενός  κατάλληλου και συµφωνηµένου 
χρονοδιαγράµµατος. 

 
Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επιθεώρησης Οµίλου υπάγεται απ’ ευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και στο 
ίδιο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Η Υπηρεσία αποτελείται από 33 άτοµα και διευθύνεται από την κα. Νίκη 
Νικολαΐδου – Χατζηξενοφώντος (B.Sc. Honours in Financial Services, M.B.A., A.C.I.B., F.C.C.A.). 

 
Οι ακόλουθοι έλεγχοι έχουν ανατεθεί το 2016 σε εξωτερικές ελεγκτικές εταιρείες: 

α)  Έλεγχος των Ασφαλιστικών Εταιρειών του Οµίλου (Παγκυπριακή Aσφαλιστική Λτδ και 
Hellenic Alico Life) 

β)  Επανέλεγχος  της επάρκειας και ασφάλειας  εσωτερικού δικτύου (έλεγχος που 
πραγµατοποιήθηκε το 2015) 

γ)  Ανάθεση τριών εξειδικευµένων τεχνικών ελέγχων πληροφορικής. 
 

(9) Βεβαίωση σύµφωνα µε τη ∆ιάταξη Γ.2.1. του Κώδικα 
 
 Σε συνάρτηση µε την παράγραφο (8) πιο πάνω (Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου), οι ∆ιοικητικοί 

Σύµβουλοι βεβαιώνουν ότι έχουν επιθεωρήσει την αποτελεσµατικότητα των Συστηµάτων Εσωτερικού 
Ελέγχου (internal controls) της Εταιρείας καθώς και των διαδικασιών επαλήθευσης της ορθότητας, 
πληρότητας και εγκυρότητας των πληροφοριών που παρέχονται στους Επενδυτές.   

 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βεβαιώνει επίσης ότι δεν έχει περιέλθει σε γνώση του οποιαδήποτε παράβαση 

των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Νόµων και Κανονισµών, εκτός αυτών που είναι σε γνώση 
των αρµοδίων Χρηµατιστηριακών Αρχών (όπου αυτό τυχόν ισχύει).   

 
(10) Εξωτερικοί Ελεγκτές – ∆ιάταξη Γ.2.2. του Κώδικα 

 
 Κατά το έτος 2016 οι κ.κ. KPMG, εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας, προσέφεραν και άλλες υπηρεσίες 

εκτός από τις ελεγκτικές π.χ. φορολογικές υπηρεσίες, γενικές και ειδικές συµβουλευτικές υπηρεσίες, 
ανασκόπηση διαφόρων καταστάσεων, επιµορφωτικά σεµινάρια, κλπ.  Η αντικειµενικότητα και 
ανεξαρτησία τους διασφαλίζεται µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 
(α)  Οι µη ελεγκτικές υπηρεσίες προσφέρονται από διαφορετικές εταιρείες / τµήµατα του Οµίλου της 
KPMG σύµφωνα και µε τον επαγγελµατικό κώδικα των εγκεκριµένων λογιστών / ελεγκτών («Chinese 
Walls»). 

 
(β)  Η οµάδα της KPMG που διεξάγει τον εξωτερικό έλεγχο της Εταιρείας δεν συµµετέχει στην 
προσφορά άλλων υπηρεσιών εκτός από τις ελεγκτικές. 

 
(γ)  Η ανάθεση των µη ελεγκτικών υπηρεσιών στους Εξωτερικούς Ελεγκτές παρακολουθείται από την 
Επιτροπή Ελέγχου µε τρόπο που αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι δεν επηρεάζεται η 
αντικειµενικότητα και η ανεξαρτησία τους. 

 
Οι κ.κ. KPMG έχουν βεβαιώσει γραπτώς στην Εταιρεία ότι η ανάθεση των προαναφερόµενων 
υπηρεσιών δεν επηρεάζει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητά τους. Οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν 
προσφέρουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στην Εταιρεία. 

 
(11) ∆ανεισµός ∆ιοικητικών Συµβούλων 

 
 Ως προς το θέµα του δανεισµού των ∆ιοικητικών Συµβούλων της Εταιρείας (και συνδεόµενων µε 

αυτών προσώπων), παρουσιάζονται συναφή στοιχεία στις Σηµειώσεις στις οικονοµικές καταστάσεις 
που περιέχονται στην παρούσα Ετήσια Έκθεση (Σηµείωση αρ. 39). Βεβαιώνεται ότι η παροχή 
πιστωτικών διευκολύνσεων σε ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας (και συνδεόµενα µε αυτούς 
πρόσωπα) ή ∆ιοικητικούς Συµβούλους των θυγατρικών ή συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών 
παραχωρούνται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της Εταιρείας, µε συνήθεις εµπορικούς και 
υπηρεσιακούς όρους και µε διαφάνεια. Περαιτέρω, βεβαιώνεται ότι όλες οι συναφείς περιπτώσεις 
τραπεζικών διευκολύνσεων προς ∆ιοικητικούς Συµβούλους της Εταιρείας και των θυγατρικών της 
εταιρειών παραπέµπονται προς έγκριση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
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Επιτροπής Ελέγχου του ∆.Σ. Κατά τη σχετική διαδικασία δε συµµετέχει, ούτε λαµβάνει µέρος ο 
ενδιαφερόµενος ∆ιοικητικός Σύµβουλος. 

 
(12) Λειτουργός Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 

 
 Η Εταιρεία έχει διορίσει στις 20 Φεβρουαρίου 2015 την κα. Ελένη Χριστοδουλίδου ως Λειτουργό 

Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 
 

(13) Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Στην Εταιρεία λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 
 (α)  Επιτροπή Ελέγχου 
 

Πρόεδρος:  Λάµπρος Παπαδόπουλος  
 

Μέλη:          Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής  
                   ∆ρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου 
                   Ανδρέας Χριστοφίδης 
                   Andrew Charles Wynn (Από 17 Μαρτίου 2016 µέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2016) 

         Stephen John Albutt (Από 15 ∆εκεµβρίου 2016) 
 

 (β)  Επιτροπή Αµοιβών 
 

Πρόεδρος: Ειρένα Α. Γεωργιάδου  
  

Μέλη:         David Whalen Bonanno  
           Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής  
           Λάµπρος Παπαδόπουλος (Από 17 Μαρτίου 2016) 

      Stephen John Albutt (Από 14 Οκτωβρίου 2016) 
  

(γ)  Επιτροπή ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης 
                  

Πρόεδρος: Ειρένα Α. Γεωργιάδου  
 

Μέλη:         Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου  
           Ιωάννης A. Μάτσης (Μέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2016) 
           David Whalen Bonanno                                                                
           ∆ρ Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου 

 
(δ)  Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

        
Πρόεδρος: Ιωάννης Α. Μάτσης (Μέχρι 15 ∆εκεµβρίου 2016) 

                     Andrew Charles Wynn (Από 15 ∆εκεµβρίου 2016) 
 
Μέλη:         Μαριάννα Παντελίδου Νεοφύτου  

                     Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος 
                     Ανδρέας Χριστοφίδης  
                     Λάµπρος Παπαδόπουλος (Μέχρι 17 Μαρτίου 2016) 
                     Andrew Charles Wynn (Από 17 Μαρτίου 2016). 

 
Οι Όροι Εντολής των πιο πάνω Επιτροπών βασίζονται τόσο στις αντίστοιχες διατάξεις του Κώδικα που 
τις αφορούν, όσο και στις σχετικές κατευθυντήριες Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και 
δηµοσιεύονται στην παράγραφο (14) πιο κάτω, και της Επιτροπής Αµοιβών στην Έκθεση Πολιτικής 
Αµοιβών. Μέσα στα πλαίσια των προνοιών του Κώδικα όσον αφορά σχέσεις µε τους µετόχους, οι 
Πρόεδροι των εν λόγω Επιτροπών είναι διαθέσιµοι για τυχόν ερωτήσεις κατά την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση, στην οποία όλοι οι µέτοχοι ενθαρρύνονται να λαµβάνουν µέρος. Οι Πρόεδροι και τα Μέλη 
των Επιτροπών υποβάλλουν περιοδικώς εκθέσεις ή εισηγήσεις προς την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µετά τις συνεδρίες των αντίστοιχων Επιτροπών, ανάλογα µε τα θέµατα που 
επιλαµβάνονται. 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται σε συνεδρίες πριν την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων κάθε 
τριµηνίας, για να παρακολουθεί την ακεραιότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της τριµηνιαίας και ετήσιας 



 

155 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

διαδικασίας χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου, όπως 
και οποιωνδήποτε επίσηµων ανακοινώσεων σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου, για 
να αξιολογεί την επάρκεια των προβλέψεων σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές και πρότυπα και για να 
παρακολουθεί τον καθορισµό λογιστικών πολιτικών και πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις (i) 
αλλαγές σε κρίσιµες λογιστικές πολιτικές και πρακτικές, (ii) αποφάσεις που απαιτούν σηµαντικό στοιχείο 
κρίσης και (iii) ασυνήθιστες συναλλαγές και τον τρόπο γνωστοποίησής τους. Ακολούθως προβαίνει σε 
ανάλογες εισηγήσεις προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω λεπτοµερούς σηµειώµατος. 

  
Η Επιτροπή Ελέγχου συνέρχεται επίσης σε συνεδρίες (χωρίς την παρουσία Μελών της Εκτελεστικής 
∆ιεύθυνσης εκτός αν η Επιτροπή Ελέγχου θεωρήσει την προσέλευσή τους αναγκαία, αλλά µε την 
παρουσία των Τµηµάτων Ελέγχου που αναφέρονται σε αυτή) για εξέταση οποιωνδήποτε θεµάτων της 
αρµοδιότητάς της ή που περιέχονται στους όρους εντολής της, ειδικά σε σχέση µε το σχεδιασµό, 
λειτουργία, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Συµµόρφωσης. 
Η Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις ή εισηγήσεις προς την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
σχετικά µε τα θέµατα που εξετάζει. Η Επιτροπή υποβοηθείται στο έργο της από αντίστοιχες Επιτροπές 
Ελέγχου που λειτουργούν σε τρεις θυγατρικές Εταιρείες του Οµίλου – Ελληνική Τράπεζα (Επενδύσεις) 
Λτδ, Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd.  

 
Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε κατά το 2016 σε είκοσι επτά συνεδρίες.  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατέχει πανεπιστηµιακό δίπλωµα σε Accounting with Computing 
(Β.Α.(Hons))  και είναι Εγκεκριµένος Λογιστής – Μέλος του Institute of Chartered Accountants in 
England and Wales από το 1996. Εργάζεται ως Χρηµατοοικονοµικός Σύµβουλος στον Ιδιωτικό Τοµέα. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων υποβοηθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας στην 
εκπλήρωση των ευθυνών και υποχρεώσεών του σε σχέση µε την αναγνώριση, µέτρηση, 
παρακολούθηση και αποτελεσµατική διαχείριση όλων των κινδύνων του Οµίλου (πιστωτικού, 
επιτοκιακού, λειτουργικού, αγοράς, ρευστότητας, ξένου συναλλάγµατος, κεφαλαίου και άλλων). 
Ανάµεσα σε άλλα καθήκοντα, η Επιτροπή ετοιµάζει και υποβάλλει εισηγήσεις προς έγκριση στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο  σχετικά µε το πλαίσιο και τις πολιτικές ανάληψης και διαχείρισης πάσης µορφής 
κινδύνων και χρήσης κεφαλαίων που να ανταποκρίνονται στους επιχειρηµατικούς στόχους της 
Εταιρείας του Οµίλου και/ή κάθε θυγατρικής εταιρείας ξεχωριστά.  Η αποστολή της Επιτροπής 
περιλαµβάνει επίσης την προώθηση κουλτούρας συνειδητοποίησης κινδύνων εντός του Οµίλου καθώς 
και το να υποβοηθά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην επίβλεψη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του 
πλαισίου ανάληψης κινδύνων και της στρατηγικής. 
 
Σηµειώνεται ότι η Παγκυπριακή Ασφαλιστική Λτδ και η Hellenic Alico Life Insurance Company Ltd 
επίσης διατηρούν Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων και η Επιτροπή Ελέγχου της Ελληνικής Τράπεζας 
(Επενδύσεις) Λτδ έχει παράλληλα και αρµοδιότητες Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

 
Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε τριµηνία. 
 
Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων συνήλθε κατά το 2016 σε είκοσι τέσσερις συνεδρίες. 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών εξετάζει και εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για έγκριση την Πολιτική 
Αµοιβών, περιλαµβανοµένων και συνταξιοδοτικών ωφεληµάτων και µεταβλητής αµοιβής, καθώς και τις 
Αρχές της Πολιτικής Αµοιβών, οι οποίες πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένες µε τους στρατηγικούς 
στόχους και αξίες του Οµίλου. Η Επιτροπή συνέρχεται όταν και εφ’ όσον τίθενται θέµατα καθορισµού ή 
αναθεώρησης απολαβών / αµοιβών των Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, του Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, των 
στελεχών που αναφέρονται απ’ ευθείας στον Ανώτατο Εκτελεστικό ∆ιευθυντή και των επικεφαλής των 
Λειτουργιών Ελέγχου. Αφού µελετήσει όλες τις συναφείς παραµέτρους και δεδοµένα προβαίνει σε 
ανάλογες εισηγήσεις προς την ολοµέλεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς λήψη αποφάσεων, πάντοτε 
χωρίς τη συµµετοχή του εµπλεκόµενου Εκτελεστικού ∆ιοικητικού Συµβούλου ή άλλων εµπλεκοµένων 
αξιωµατούχων. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής και η Πολιτική Αµοιβών του Οµίλου λαµβάνουν υπόψη τις 
συναφείς ευθύνες, όγκο εργασίας, προσόντα, τεχνογνωσία, ακαδηµαϊκό υπόβαθρο, εµπειρίες, 
απόδοση των ατόµων, αµοιβές συγκρίσιµων θέσεων στην αγορά και ειδικότερα στους τοµείς 
δραστηριοποίησης του Οµίλου, αµοιβές σε άλλα επίπεδα του Οµίλου καθώς και µη χρηµατοπιστωτικά 
κριτήρια π.χ. συµµόρφωση µε ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες, µε γνώµονα την προσέλκυση και 
διατήρηση υψηλού επιπέδου στελεχών στο επίπεδο ∆ιοίκησης και Γενικής ∆ιεύθυνσης προς 
εξυπηρέτηση των καλώς νοουµένων συµφερόντων τόσο του Οµίλου όσο και ευρύτερα των µετόχων και 
συνεργατών της Εταιρείας. 
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Η Επιτροπή Αµοιβών εισηγείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο την Ετήσια Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών, η 
οποία αποτελεί µέρος της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας και υποβάλλεται στην Ετήσια Γενική 
Συνέλευση των µετόχων για ψήφιση. Επίσης, η Επιτροπή ανασκοπεί και εγκρίνει τη Γνωστοποίηση 
Αµοιβών του έτους για τους ∆ιοικητικούς Συµβούλους που ετοιµάζει η υπηρεσία Ανθρώπινου 
∆υναµικού του Οµίλου για συµπερίληψη στις σηµειώσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
Εταιρείας και στην ίδια την Έκθεση Πολιτικής Αµοιβών. 

 
Η Επιτροπή Αµοιβών συνήλθε κατά το 2016 σε έντεκα συνεδρίες.  
 
Η Επιτροπή ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης επιλαµβάνεται συνήθως του θέµατος 
επιλογής ικανών και κατάλληλων ατόµων για διορισµό ως Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών, είτε για πλήρωση εκτάκτως κενωθείσας ή κενής θέσης είτε 
µετά την αφυπηρέτηση Μελών. Στη συνέχεια υποβάλλει την εισήγησή της στην ολοµέλεια του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της κάθε εταιρείας προς λήψη σχετικής απόφασης. Τα νέα Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου παρακολουθούν ένα αναλυτικό πρόγραµµα κατάρτισης. Η Επιτροπή έχει 
επίσης τη γενική ευθύνη για την εφαρµογή των πολιτικών εσωτερικής διακυβέρνησης του Οµίλου. Η 
Επιτροπή ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης συνέρχεται οποτεδήποτε εγείρονται θέµατα της 
αρµοδιότητάς της. 
 
Η Επιτροπή Αµοιβών συνήλθε κατά το 2016 σε έντεκα συνεδρίες. 
 
 
(14) Όροι Εντολής Επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (εκτός της Επιτροπής Αµοιβών) 
 
Όροι Εντολής της Επιτροπής Ελέγχου 
 
1. Ίδρυση / Αποστολή 
 

Η Επιτροπή Ελέγχου συστάθηκε για να διασφαλιστεί ότι η Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία 
Λίµιτεδ («η Εταιρεία») θα συµµορφώνεται µε τις Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου 
σύµφωνα µε τις πρόνοιες των Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµων. 

 
H πρωταρχική αποστολή της Επιτροπής είναι η διασφάλιση της αξιόπιστης και αποτελεσµατικής 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στην Εταιρεία από τις πιο πάνω Οδηγίες, η 
συµµόρφωση µε τις σχετικές πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εκδόθηκε από 
το Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου και, όπου κριθεί αναγκαίο, η αναθεώρηση και αµφισβήτηση των 
πολιτικών, πρακτικών, ελέγχων του Οµίλου και των ενεργειών και της κρίσεως της διευθυντικής 
οµάδας, που συµβάλλουν στην ορθή διαχείριση και διεξαγωγή των εργασιών και δραστηριοτήτων 
της Εταιρείας. 

 
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την παροχή βοήθειας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 
για την αποτελεσµατική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του Οµίλου. 

 
Προκειµένου να εκπληρώσει την αποστολή της, η Επιτροπή έχει υπό την άµεση παρακολούθηση 
και τον έλεγχό της τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, η οποία είναι ανεξάρτητη από την 
Εκτελεστική ∆ιεύθυνση και υπόλογη στην Επιτροπή. Επίσης, η Μονάδα Κανονιστικής 
Συµµόρφωσης Οµίλου αναφέρεται ανά τρίµηνο στην Επιτροπή για θέµατα που σχετίζονται µε την 
επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του Πλαισίου Κανονιστικής Συµµόρφωσης και του Πλαισίου  
Επιχειρησιακής ∆εοντολογίας. 

 
Η Επιτροπή έχει επαρκή πρόσβαση στις µονάδες εσωτερικού ελέγχου και, µε την έγκριση του 
∆.Σ., λαµβάνει ανεξάρτητες επαγγελµατικές συµβουλές όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. 

 
 
2.  Σύνθεση και Θητεία Μελών της Επιτροπής Ελέγχου 
 

Το ∆.Σ. θα διορίζει τουλάχιστον τρεις και µέχρι επτά µη-Εκτελεστικούς ∆ιοικητικούς Συµβούλους 
ως Μέλη της Επιτροπής. Τα πλείστα Μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητα µη-
Εκτελεστικά Μέλη του ∆.Σ. 

 
Σαν σύνολο, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να έχει: 
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(α)  Πρόσφατη και σχετική εµπειρία στο χώρο των χρηµατοοικονοµικών αγορών ή 
επαγγελµατική εµπειρία άµεσα συνδεδεµένη µε δραστηριότητες χρηµατοοικονοµικών 
αγορών, και 

 
(β) Γνώση του ευρύτερου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος του Οµίλου, συµπεριλαµβανοµένων 

των συστηµάτων πληροφόρησης,  τεχνολογίας, κανονιστικής συµµόρφωσης και εσωτερικού 
ελέγχου. 

 
Τα Mέλη της Επιτροπής δεν µπορούν να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή ιδιότητα ή να 
διενεργούν συναλλαγές που µπορεί να θεωρηθούν ότι είναι σε σύγκρουση µε τους Όρους 
Εντολής της Επιτροπής. 

 
Τα Μέλη της Επιτροπής δεν µπορούν να συµµετέχουν σε περισσότερες από δύο (2) Επιτροπές, 
συµπεριλαµβανόµενης της Επιτροπής Ελέγχου. 

 
Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος/η και να έχει εξειδικευµένη γνώση 
και εµπειρία στην εφαρµογή λογιστικών αρχών και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και θα 
διορίζεται από το ∆.Σ. 

 
Ο/Η Πρόεδρος του ∆.Σ. δεν µπορεί να είναι Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 

 
Η θητεία των Μελών της Επιτροπής θα αποφασίζεται από το ∆.Σ. 

 
3.  Συνεδρίες της Επιτροπής 
 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τριµηνία και, όπου ενδείκνυται, οι συνεδρίες θα 
συµπίπτουν µε τις ηµεροµηνίες υποβολής σηµαντικών χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων. Σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, η Επιτροπή θα µπορεί να συνέρχεται µέσω 
τηλεδιάσκεψης για λήψη αποφάσεων. Ο επόµενος ακέραιος αριθµός του µισού του αριθµού των 
Μελών θα αποτελεί απαρτία. 

 
Η Επιτροπή θα προσκαλεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα στις συναντήσεις της τον/την 
Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, τον/την Επικεφαλής της Μονάδας 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου και οποιουσδήποτε άλλους λειτουργούς του Οµίλου των 
οποίων κρίνει απαραίτητη τη γνώµη τους για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων και τη 
συµµόρφωσή της. 

 
Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα είναι παρών οποιοδήποτε 
άλλο άτοµο, συµπεριλαµβανοµένων και άλλων Μελών του ∆.Σ., εκτός και αν έχουν προσκληθεί 
επίσηµα για συγκεκριµένο θέµα ή θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Οποιοδήποτε τέτοιο άτοµο θα 
είναι παρών µόνο κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το συγκεκριµένο θέµα και θα αποχωρεί 
αµέσως µετά από την αίθουσα της συνεδρίας, χωρίς οποιαδήποτε συµµετοχή στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων. 

 
Η Γραµµατεία της Εταιρείας θα πρέπει να συµµετέχει στενά στην προετοιµασία της ηµερήσιας 
διάταξης της συνεδρίας και να διασφαλίζει ότι αυτή θα διανέµεται, µαζί µε οποιαδήποτε 
συνοδευτικά έγγραφα όπου ισχύει, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες µέρες πριν τη συνεδρία. 

 
Η Επιτροπή θα υποβάλλει εκθέσεις στο ∆.Σ. σε τακτά χρονικά διαστήµατα και η Γραµµατεία της 
Εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριών και αποφάσεων της 
Επιτροπής θα τηρούνται βάσει της Παραγράφου 7(4) της Οδηγίας περί Ρυθµίσεων 
∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και θα διανέµονται 
στο ∆.Σ. 

 
Η Επιτροπή θα συνεργάζεται και θα συναντάται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε τους 
εξωτερικούς Ελεγκτές για τη συζήτηση θεµάτων που προκύπτουν από τα ευρήµατα των ελέγχων 
τους. 

 
4.  ∆ιαδικασία Λήψης Αποφάσεων 
 
4.1 Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται από το ∆.Σ. να: 
 

(α)  ∆ιερευνά οποιεσδήποτε ενέργειες εντός των Όρων Εντολής της, 
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(β)  Ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες ή διευκρινίσεις από οποιοδήποτε υπάλληλο της Εταιρείας. 

Όλοι οι υπάλληλοι υποχρεούνται να συµµορφώνονται µε οποιοδήποτε αίτηµα αυτής της 
Επιτροπής. 

 
4.2 Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαµβάνονται µε πλειοψηφία µέσω ψηφοφορίας. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
 
5.  Καθήκοντα και Αρµοδιότητες 
 
Η Επιτροπή έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρµοδιότητες: 
 
5.1 Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
5.1.1 Παρακολουθεί την ακεραιότητα, εγκυρότητα και αξιοπιστία της τριµηνιαίας και ετήσιας διαδικασίας 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου, όπως και 
οποιωνδήποτε επίσηµων ανακοινώσεων σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική επίδοση του Οµίλου. 

 
5.1.2 Αξιολογεί την επάρκεια των προβλέψεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες λογιστικές αρχές και 

πρότυπα και υποβάλλει κάθε τριµηνία σχετική έκθεση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και στην 
Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

 
5.1.3 Παρακολουθεί τον καθορισµό ισχυουσών λογιστικών πολιτικών και πρακτικών, δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στα ακόλουθα: 
 

(α) Αλλαγές σε κρίσιµες λογιστικές πολιτικές και πρακτικές, 
 
(β) Αποφάσεις που απαιτούν σηµαντικό στοιχείο κρίσης, 
 
(γ) Ασυνήθιστες συναλλαγές και τον τρόπο γνωστοποίησής τους. 

 
5.1.4 Παρακολουθεί την αποτελεσµατικότητα των εσωτερικών συστηµάτων ελέγχου ποιότητας και 

διαχείρισης κινδύνων καθώς και του εσωτερικού ελέγχου σε σχέση µε τις τριµηνιαίες και ετήσιες 
οικονοµικές αναφορές. 

 
5.2 Εξωτερικός Έλεγχος 
 
5.2.1 Υποβάλλει εισηγήσεις στο ∆.Σ. σχετικά µε το διορισµό, απολαβές, όρους και την έκταση 

δέσµευσης και την αντικατάσταση ή εναλλαγή του εγκεκριµένου Ελεγκτή και άλλων εξωτερικών 
ελεγκτών του Οµίλου. Είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής που γίνεται και για τη 
συµµόρφωση µε όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις σε σχέση µε αυτές τις διαδικασίες. 

 
5.2.2 Παρακολουθεί και διασφαλίζει την ανεξαρτησία και αποτελεσµατικότητα των Ελεγκτών, 

περιλαµβανοµένων των ακολούθων: 
 

(α) Ζητά από τους  Ελεγκτές πληροφορίες σχετικά µε τις πολιτικές και πρακτικές για τη 
διατήρηση ανεξαρτησίας και συµµόρφωσης µε τις σχετικές απαιτήσεις, τουλάχιστον ετήσια, 

 
(β) Ζητά διαβεβαίωση ότι οι Ελεγκτές και το προσωπικό τους δεν έχουν οικογενειακή, 

χρηµατοοικονοµική, εργασιακή ή επιχειρηµατική σχέση µε την Εταιρεία (εκτός εντός της 
συνήθους πορείας εργασιών), 

 
(γ) Συζητά µε τους Ελεγκτές τις απειλές για την ανεξαρτησία τους και τις εφαρµόσιµες 

διασφαλίσεις, καθώς και για τα σηµαντικά ζητήµατα που σχετίζονται µε την ανεξαρτησία 
στην Επιπρόσθετη Έκθεση των Ελεγκτών προς την Επιτροπή Ελέγχου και τις ενέργειες 
µετριασµού τους.   

 
(δ) Λαµβάνει υπόψη την πολιτική του Ελεγκτικού Οίκου για την εκ περιτροπής εναλλαγή των 

Συνεταίρων. 
 
(ε) Επιβλέπει τη συµµόρφωση των Ελεγκτών µε τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε σχέση 

µε την Έκθεση των Ελεγκτών και την Επιπρόσθετη Έκθεση των Ελεγκτών προς την 
Επιτροπή Ελέγχου. 
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(στ) Παρακολουθεί το ιστορικό των νέων στελεχών που εντάχθηκαν στον Όµιλο και   κατέχουν 

καίριες διευθυντικές θέσεις σε σχέση µε προηγούµενη εργοδότησή τους από τους νυν 
Ελεγκτές. 

 
5.2.3 Επιβλέπει τη σχέση µεταξύ του Οµίλου και των Ελεγκτών του. 
 
5.2.4 Αξιολογεί την έκταση και την αποτελεσµατικότητα των ελέγχων και εξετάζει τρόπους για τον 

καλύτερο συντονισµό των ελέγχων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης κάλυψη, η αποφυγή 
αλληλοεπικαλυπτόµενων εργασιών και η καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ελεγκτικών πόρων 
(αποτελεσµατική διαχείριση των εξόδων). 

 
5.2.5 Παρακολουθεί τον Επίσηµο Υποχρεωτικό Έλεγχο (Statutory Audit) των Ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν ευρήµατα ή συµπεράσµατα της Επιτροπής ∆ηµόσιας 
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλµατος. 

 
5.2.6 Ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για το αποτέλεσµα του Επίσηµου Υποχρεωτικού Ελέγχου, 

εξηγώντας τη συµβολή της στην αρτιότητα των Οικονοµικών Καταστάσεων του Οµίλου. 
 
5.2.7 Αξιολογεί τις δηλώσεις / θέµατα που εντοπίζονται στην Έκθεση των Ελεγκτών και στην 

Επιπρόσθετη Έκθεση των Ελεγκτών προς την Επιτροπή Ελέγχου. 
 
5.2.8 Αξιολογεί τα σχόλια και τις προτάσεις των Ελεγκτών σχετικά µε τη διαχείριση του Οµίλου, την 

προετοιµασία και παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων και την παρακολούθηση της 
εφαρµογής τους. 

 
5.2.9 Είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των επιτρεπόµενων µη ελεγκτικών υπηρεσιών στην Τράπεζα 

και στις θυγατρικές ή συνδεδεµένες µε αυτή εταιρείες, από τους Ελεγκτές, λαµβάνοντας υπόψη 
τη φύση των παρεχόµενων υπηρεσιών, τις απειλές για την ανεξαρτησία τους και τις 
διασφαλίσεις που εφαρµόζονται. 

 
5.2.10 Παρακολουθεί τον όγκο, τη φύση, τις αµοιβές και την έκταση των επιτρεπόµενων µη-ελεγκτικών 

υπηρεσιών που προσφέρουν:  
 

(α)  Οι Ελεγκτές σε επίπεδο Οµίλου, µε σκοπό τη διατήρηση της ισορροπίας µεταξύ της 
αντικειµενικότητας και της αξίας που προσθέτουν οι προσφερόµενες υπηρεσίες. 

 
(β)  Σε περιπτώσεις όπου οι µη-ελεγκτικές υπηρεσίες προσφέρονται σε θυγατρική ή 

συνδεδεµένη Εταιρεία της Τράπεζας και ο όγκος είναι σε τέτοιο επίπεδο που υποβαθµίζει 
την αντικειµενικότητα των ελέγχων τους, η Επιτροπή ενηµερώνει την αντίστοιχη Επιτροπή 
της θυγατρικής (όπου υπάρχει) ή το ∆ιοικητικό Συµβούλιό της. 

 
(γ) Τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, η Επιτροπή ενηµερώνεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση 

του Οµίλου σχετικά µε τη φύση, την έκταση και την αµοιβή των Ελεγκτών για µη-ελεγκτικές 
υπηρεσίες ή άλλα συµβουλευτικά καθήκοντα. 

 
5.2.11 Σε ετήσια βάση, ετοιµάζει έκθεση στην οποία καταγράφονται οι ελεγκτικές και µη-ελεγκτικές 

υπηρεσίες ανά κατηγορία, η χρονική διάρκεια και αµοιβή που καταβλήθηκε στους Ελεγκτές. 
Αυτή η έκθεση υποβάλλεται στο ∆.Σ. µαζί µε τα σχετικά σχόλια της Επιτροπής. 

 
5.3 Εσωτερικός Έλεγχος 
 
5.3.1 Εγκρίνει και αξιολογεί το Καταστατικό της Μονάδας  Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου. 
 
5.3.2 Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου το ετήσιο σχέδιο 

ελέγχου και τον προϋπολογισµό της για έγκριση, διασφαλίζοντας την επαρκή κάλυψη, την 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων και την ευελιξία για προσαρµογή σε µεταβολές λόγω εξελίξεων. 
Οποιεσδήποτε ενδεχόµενες αλλαγές στο σχέδιο ελέγχου ή στον προϋπολογισµό κατά τη 
διάρκεια του χρόνου πρέπει επίσης να εγκρίνονται από την Επιτροπή. 

 
5.3.3 Υποβάλλει στο ∆.Σ. τις συστάσεις της σχετικά µε το διορισµό και την αντικατάσταση του/της 

Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου. 
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5.3.4 Αξιολογεί ετήσια την απόδοση του/της Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου 
και υποβάλλει την ετήσια αξιολόγησή του/της στο ∆.Σ. 

 
5.3.5 Αξιολογεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου. 
 
5.3.6 Σε ετήσια βάση, παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και των συστηµάτων πληροφόρησης του Οµίλου, βάσει των 
εκθέσεων της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου και των παρατηρήσεων και σχολίων των 
εξωτερικών Ελεγκτών και των αρµόδιων εποπτικών αρχών. 

 
5.3.7 Εξετάζει τις τριµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται από τον/την Επικεφαλής της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, οι οποίες κατόπιν υποβάλλονται στο ∆.Σ. 
 
5.3.8 Υποβάλλει στο ∆.Σ. εκθέσεις σχετικά µε τα ακόλουθα: 

 
(α)  Προτάσεις για την αντιµετώπιση οποιωνδήποτε αδυναµιών των συστηµάτων εσωτερικού 

ελέγχου και συστηµάτων πληροφόρησης, οι οποίες εντοπίστηκαν βάσει εκθέσεων της 
Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου και των παρατηρήσεων και  σχολίων των 
εξωτερικών Ελεγκτών και των αρµόδιων εποπτικών αρχών. 

 
(β) Θέµατα που αφορούν την ανεξαρτησία και οµαλή εκτέλεση των ελεγκτικών εργασιών που 

διεξάγει η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου. 
 

5.3.9   (α)    Επιβεβαιώνει ότι η Εταιρεία αναθέτει την αξιολόγηση της επάρκειας του Συστήµατος 
Εσωτερικού Ελέγχου, σε ατοµική ή ενοποιηµένη βάση, σε εξωτερικούς Ελεγκτές που 
έχουν την απαραίτητη εµπειρία. 

 
(β) Αξιολογεί τα πορίσµατα της πιο πάνω αξιολόγησης και προτείνει διορθωτικά µέτρα στο 

∆.Σ. 
 
5.3.10 ∆ιασφαλίζει ότι η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου έχει επαρκείς πόρους και την 

αρµόζουσα επιφάνεια εντός της Εταιρείας. 
 
5.4 Συµµόρφωση 
 
5.4.1 Αξιολογεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα της Μονάδας 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου. 
 
5.4.2 Υποβάλλει στο ∆.Σ. τις εισηγήσεις της για το διορισµό και αντικατάσταση του/της Επικεφαλής 

της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου. 
 
5.4.3 Αξιολογεί ετήσια την απόδοση του/της Επικεφαλής της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης 

Οµίλου και υποβάλλει την ετήσια αξιολόγησή του/της στο ∆.Σ. 
 
5.4.4 Βάσει των εργασιών της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου, συµβουλεύει το ∆.Σ. 

σχετικά µε την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του Πλαισίου Επιχειρησιακής ∆εοντολογίας. 
 
5.4.5 Βάσει των εργασιών της Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου και των εξωτερικών 

Ελεγκτών, συµβουλεύει το ∆.Σ. σχετικά µε την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα του Πλαισίου 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης (συµπεριλαµβανόµενων του Προγράµµατος Παρακολούθησης 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης και των Πολιτικών Κανονιστικής Συµµόρφωσης). Η συµµόρφωση 
αναφορικά µε την Παρεµπόδιση Ξεπλύµατος Παράνοµου Χρήµατος δεν περιλαµβάνεται σε 
αυτά αλλά η παρακολούθησή της είναι άµεση ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
5.4.6 Η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου υποβάλλει στην Επιτροπή Ελέγχου το ετήσιο 

σχέδιο ελέγχου και τον προϋπολογισµό της για έγκριση, διασφαλίζοντας ότι είναι επαρκώς 
ευέλικτα για να προσαρµόζονται  σε µεταβολές λόγω εξελίξεων. 

 
5.4.7 Εξετάζει τις τριµηνιαίες και ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλονται από τον/την Επικεφαλής της 

Μονάδας Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου, οι οποίες κατόπιν υποβάλλονται στο ∆.Σ. Οι 
ετήσιες εκθέσεις του Λειτουργού Συµµόρφωσης για την Παρεµπόδιση Ξεπλύµατος Παράνοµου 
Χρήµατος υποβάλλονται απευθείας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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5.4.8 ∆ιασφαλίζει ότι η Μονάδα Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου έχει επαρκείς πόρους. 
 
5.5 ∆ιάφορα Θέµατα 
 
5.5.1 Αναθέτει στη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου ή σε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, 

κατόπιν έγκρισης του ∆.Σ., τη διερεύνηση οποιωνδήποτε θεµάτων που υπάγονται στην 
αποστολή και αρµοδιότητές της. 

 
5.5.2 Ζητά πληροφορίες από τη ∆ιεύθυνση σχετικά µε τους σηµαντικούς κινδύνους στους οποίους 

είναι εκτεθειµένος ο Όµιλος, αξιολογεί τα µέτρα που λαµβάνει η ∆ιεύθυνση  και το ∆.Σ. για 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών και υποβάλλει τις συστάσεις της για τη βελτίωση των 
µέτρων αυτών. 

 
5.5.3 ∆ιερευνά οποιαδήποτε άλλα σηµαντικά δεδοµένα, πληροφορίες ή γεγονότα που αφορούν και 

επηρεάζουν την απόδοση και λειτουργία της Εταιρείας ή τη συµµόρφωσή της µε τους νόµους 
και κανονισµούς που τη διέπουν. 

 
5.5.4 Επιβλέπει ότι η Ανώτερη ∆ιεύθυνση εφαρµόζει έγκαιρα τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες 

για την αντιµετώπιση  αδυναµιών ελέγχου, µη-συµµόρφωση µε τις πολιτικές, τους νόµους και  
τους κανονισµούς και άλλες αδυναµίες που εντοπίζονται από τους εξωτερικούς Ελεγκτές, τις 
Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συµµόρφωσης Οµίλου και τις εποπτικές αρχές. 

 
5.5.5 Μετά από απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου συγκαλεί 

κοινή συνεδρία µε τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θυγατρικής εταιρείας, για τη συζήτηση και 
µελέτη οποιωνδήποτε θεµάτων που αφορούν τη συγκεκριµένη εταιρεία, όπως αυτό κριθεί 
αναγκαίο. 

 
5.5.6 Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εξέταση οποιωνδήποτε σηµαντικών συναλλαγών, 

οποιασδήποτε φύσης, που διεκπεραιώνονται από την Τράπεζα ή/και τις θυγατρικές της 
εταιρείες, στις οποίες έχει οποιοδήποτε άµεσο ή έµµεσο σηµαντικό ενδιαφέρον Μέλος του ∆.Σ., 
ο Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής, Ανώτερο ∆ιευθυντικό Στέλεχος, ο Γραµµατέας της 
Εταιρείας, ο Ελεγκτής ή µεγαλοµέτοχος της Εταιρείας (ο οποίος κατέχει άµεσα ή έµµεσα πέραν 
του 5% του εκδοθέντος µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή των δικαιωµάτων ψήφου της), 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτές οι συναλλαγές διεκπεραιώνονται εντός των πλαισίων 
των κανονικών εµπορικών πρακτικών της Τράπεζας (υπό συνήθεις εµπορικούς όρους). 

 
Ο πιο πάνω ορισµός αφορά και τα Μέλη ∆ιοικητικών Συµβουλίων θυγατρικών εταιρειών. 
 
5.5.7 Με τη βοήθεια του/της Λειτουργού Συµµόρφωσης µε τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, 

ετοιµάζει την Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που 
συµπεριλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Οµίλου. 

 
5.5.8 Συζητά µε τη ∆ιεύθυνση την πολιτική για τη διαχείριση και αξιολόγηση των επιχειρηµατικών 

κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένων των κύριων χρηµατοοικονοµικών κινδύνων του Οµίλου και τα 
µέτρα που παίρνει το ∆.Σ. για την παρακολούθηση και µετριασµό τους. Στη συνάντηση αυτή 
µπορεί επίσης να προσκληθούν οι εξωτερικοί Ελεγκτές και ο Επικεφαλής της Μονάδας 
Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου. 

 
5.5.9 Χειρίζεται οποιεσδήποτε επώνυµες ή ανώνυµες αναφορές υπαλλήλων που υποβάλλονται µέσα 

στα πλαίσια της επίσηµης σχετικής πολιτικής του Οµίλου. 
 
5.5.10 Βάσει των εκθέσεων της Επιτροπής Επίλυσης ∆ιαφορών, αξιολογεί την επάρκεια και 

αποτελεσµατικότητα της διαδικασίας προσφυγών και της ίδιας της Επιτροπής Επίλυσης 
∆ιαφορών. Εντοπίζει οποιεσδήποτε αδυναµίες ή κενά στη διαδικασία αναδιάρθρωσης δανείων 
και κατόπιν ενηµερώνει τη ∆ιεύθυνση και το ∆.Σ. σχετικά µε περαιτέρω ενέργειες που κρίνει 
αναγκαίες. 

 
5.5.11 Αυτοαξιολογείται και υποβάλλει στο ∆.Σ. έκθεση µε τα συµπεράσµατα και τις συστάσεις της για 

βελτιώσεις και αλλαγές σχετικά µε τη δοµή, τις αρµοδιότητες και τις εργασίες της Επιτροπής. 
 
5.5.12 Κατόπιν αιτήσεως µετόχων της Εταιρείας, ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος/η 

για προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή γραπτή επικοινωνία σχετικά µε θέµατα που 
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αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής. Θα είναι επίσης διαθέσιµος/η για να απαντήσει 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε 
ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Εταιρείας. 

 
5.5.13 Πληροφορίες που αφορούν τη δοµή και τις εργασίες της Επιτροπής θα συµπεριλαµβάνονται 

επίσης στην Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης της 
Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ. 

 
6.  Εγκυρότητα και Τροποποιήσεις στους Όρους Εντολής 
 

Οι Όροι Εντολής αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα, και τουλάχιστον ετήσια, για τη 
διασφάλιση της συνεχιζόµενης καταλληλότητάς τους. Οι αναθεωρήσεις πρέπει να καταγράφονται 
και, όπου είναι αναγκαίο, να συµπεριλαµβάνουν συστάσεις στο ∆.Σ. για τις τροποποιήσεις ούτως 
ώστε να αντικατοπτρίζουν οποιεσδήποτε νέες πρακτικές που µπορεί να υιοθετηθούν από τον 
Όµιλο. Αυτές µπορεί να συµπεριλαµβάνουν οργανωτική αναδιάρθρωση, Οδηγίες της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου, τροποποιήσεις στη σχετική νοµοθεσία, νέες Οδηγίες της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς ή νέους Κανονισµούς του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου που προστίθενται στον 
Κώδικα. 

 
7. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

Παρά τα όσα αναφέρονται πιο πάνω, η Επιτροπή Ελέγχου θα λειτουργεί αυστηρά εντός των 
πλαισίων των σχετικών προνοιών του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως καθορίζονται στο 
Κεφάλαιο Γ του Κώδικα. 

 
 

Όροι Εντολής της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
 
 

1. Ίδρυση / Αποστολή 
 
 Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων («Ε∆Κ») της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ 

(‘η Εταιρεία’ ή ‘ο Όµιλος’) ιδρύθηκε για να εκπληρώνει την πιο κάτω αποστολή: 
 

1.1. Να ορίσει µια καλά καθορισµένη και κοινοποιηµένη µε σαφήνεια στρατηγική για τη διαχείριση 
κινδύνων µέσω της δηµιουργίας και ενσωµάτωσης του Πλαισίου ∆ιάθεσης Ανάληψης 
Κινδύνων («Π∆ΑΚ»), 

 
1.2. Να προωθεί µια κουλτούρα συνειδητοποίησης των κινδύνων εντός της Τράπεζας και να 

υποβοηθάει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην εφαρµογή της στρατηγικής, 
 

1.3. Να διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων 
Νόµων, τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας και του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου όσον αφορά θέµατα ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας Πληροφοριών,  

 
1.4. Να αναθεωρεί κατά τακτά διαστήµατα το Εταιρικό Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων και  
 

1.5. Να υποβοηθάει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την εκπλήρωση των καθηκόντων και των 
υποχρεώσεών του σχετικά µε τον εντοπισµό, τη µέτρηση, την παρακολούθηση και την 
αποτελεσµατική διαχείριση όλων των κινδύνων του Οµίλου. 

 
2. Σύσταση της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
 

Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (το «∆.Σ.») και αποτελείται από τρεις ως επτά 
αποκλειστικά µη-Εκτελεστικούς Συµβούλους µε επαρκή γνώση και εµπειρία στον τοµέα της 
∆ιαχείρισης Κινδύνων. Η πλειοψηφία των Μελών  της Επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητα µη-
Εκτελεστικά Μέλη του ∆.Σ. 
 
Τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων µπορούν να είναι µέλη µόνο σε µία άλλη Επιτροπή 
του ∆.Σ. 
 
Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το ∆.Σ. 
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Η θητεία των Μελών της Επιτροπής αποφασίζεται από το ∆.Σ. 
 
Κατά τη διάρκεια της θητείας της Επιτροπής, το ∆.Σ. µπορεί: (α) να αντικαταστήσει οποιοδήποτε 
Μέλος της Επιτροπής, συµπεριλαµβανοµένου και του/της Προέδρου, και (β) να συµπληρώσει 
θέσεις στην Επιτροπή που κενώνονται για οποιοδήποτε λόγο. 
 
Τα Μέλη της Επιτροπής δεν θα κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή ιδιότητα ή θα διενεργούν 
συναλλαγές που µπορεί να θεωρηθούν ότι είναι σε σύγκρουση µε  τους Όρους Εντολής της 
Επιτροπής. 
 
Τα Μέλη της Επιτροπής θα έχουν τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και  εµπειρογνωµοσύνη για 
να κατανοούν και να παρακολουθούν πλήρως τη στρατηγική κινδύνων και τη διάθεση ανάληψης 
κινδύνων της Εταιρείας. 

 
3. Συνεδρίες / ∆ιαδικασία Λήψης Αποφάσεων της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
 

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και τουλάχιστον δύο φορές κάθε 
τριµηνία. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ή κρίσης, η Επιτροπή µπορεί να συνέρχεται µέσω 
τηλεδιάσκεψης για λήψη αποφάσεων.  Απόφαση της επιτροπής υπογεγραµµένη η εγκεκριµένη 
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, µηνύµατος κειµένου, ηλεκτρονικού τηλεοµοιότυπου ή άλλης 
µορφής επικοινωνίας (π.χ. Σύστηµα Diligent)  από ΟΛΑ τα µέλη της Επιτροπής θα ισχύει µε τον 
ίδιο τρόπο ως εάν είχε ληφθεί σε κανονική συνάντηση της Επιτροπής.  
 
Η πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής θα αποτελεί απαρτία. Πλειοψηφία των Μελών της 
Επιτροπής θα θεωρείται ο επόµενος ακέραιος αριθµός του µισού του αριθµού των Μελών. Οι 
αποφάσεις της Επιτροπής θα λαµβάνονται από την πλειοψηφία των παρόντων Μελών. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος δεν θα έχει τη δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
 
Η Γραµµατεία της Εταιρείας θα πρέπει να συµµετέχει στενά στην προετοιµασία της ηµερήσιας 
διάταξης της συνεδρίας και να διασφαλίζει ότι θα διανεµηθεί, µαζί µε οποιαδήποτε συνοδευτικά 
έγγραφα όπου ισχύει, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες µέρες πριν τη συνεδρία. 
 
Η Γραµµατεία της Εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριών και των 
αποφάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται βάσει της Παραγράφου 7(4) της Περί Ρυθµίσεων 
∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης Οδηγίας του 2014 της  Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και θα 
διανέµονται στο ∆.Σ. Επιπρόσθετα, η Γραµµατεία της Εταιρείας πρέπει να αποστέλλει τα εγκριµένα 
πρακτικά της Επιτροπής στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εντός ενός µηνός από την 
ηµεροµηνία της συνεδρίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της περί Ρυθµίσεων ∆ιακυβέρνησης και 
∆ιαχείρισης Οδηγίας. 
 
Η Γραµµατεία της Εταιρείας έχει στενή συνεργασία µε τη Μονάδα ΕΠ∆ & ∆ιακυβέρνησης Κινδύνων 
για να συντονίζει: 

 
(i) την κατάθεση υποστηρικτικού υλικού και πληροφοριών στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων και  
 
(ii) την επικοινωνία µεταξύ της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων και ενδιαφεροµένων µερών. 

 
Η Επιτροπή έχει την έγκριση του ∆.Σ. για τη λήψη ανεξάρτητων επαγγελµατικών συµβουλών όποτε 
αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 
Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλέσει επίσηµα σε οποιαδήποτε συνεδρία της για συγκεκριµένο θέµα 
ή θέµατα στην Ηµερήσια ∆ιάταξη οποιοδήποτε άτοµο που µπορεί να συµβάλει στο συγκεκριµένο 
θέµα. Τέτοιο πρόσωπο είναι παρόν µόνο κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος και 
εγκαταλείπει την αίθουσα συνεδριών αµέσως µετά, χωρίς καµιά συµµετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 
 
 
 
 
 
 



 

164 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

4. Καθήκοντα και Αρµοδιότητες της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων 
 
 Η Επιτροπή θα εκτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα: 
 

Πλαίσιο και Πολιτικές 
 

4.1 Θα καθορίζει και θα υποβάλλει για περιοδική εξέταση, πριν την έγκριση από το ∆.Σ.: 
 
4.1.1 τις αρχές που θα πρέπει να διέπουν τη διαχείριση κινδύνων, όπως αυτές 

καθορίζονται από το Εταιρικό Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων («ΕΠ∆Κ»), το πλαίσιο 
που διέπει την ανάληψη όλων των κινδύνων και τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων 
που αφορούν τον κάθε κίνδυνο ξεχωριστά, 

 
4.1.2 την κατάλληλη κατανοµή κεφαλαίου εντός των διαφόρων τµηµάτων που θα 

καθιστούσε ικανή την Εταιρεία ή/και την κάθε θυγατρική ξεχωριστά, να πετύχουν 
τους επιχειρηµατικούς τους στόχους σύµφωνα µε το Στρατηγικό Σχέδιο της 
Τράπεζας, εντός των περιορισµών και των κατευθυντήριων γραµµών που 
καθορίζονται στο Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και το Πλαίσιο / ∆ήλωση ∆ιάθεσης 
Ανάληψης Κινδύνων,  

 
4.1.3 τις πολιτικές του Οµίλου όσον αφορά τα όρια και την τιµολόγηση ανάληψης κινδύνων 

Οµίλου και    
 
4.1.4 τις πολιτικές που απορρέουν από το ΕΠ∆Κ και τα πλαίσια διαχείρισης κινδύνων. 

 
4.2 Θα καλλιεργεί εσωτερικό περιβάλλον διαχείρισης ανάληψης κινδύνων και ελέγχου που θα 

διέπει τις διαδικασίες λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων για όλες τις δραστηριότητες και/ή 
σε όλες τις Μονάδες του Οµίλου και των θυγατρικών του και που θα είναι συµβατό µε την 
επιχειρηµατική στρατηγική του ∆.Σ. και τη ∆ήλωση ∆ιάθεσης Ανάληψης Κινδύνων που έχουν 
κοινοποιηθεί. 

 
∆ιάθεση Ανάληψης Κινδύνων / Στρατηγική Κινδύνων 

 
4.3 Θα συµβουλεύει και θα διαµορφώνει συστάσεις για το ∆.Σ. σχετικά µε την τρέχουσα και 

µελλοντική διάθεση του Οµίλου για την ανάληψη κινδύνων και θα διασφαλίζει ότι παραµένει 
συνεπής µε τη µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη στρατηγική της Τράπεζας, τα 
επιχειρηµατικά και κεφαλαιακά της σχέδια, τη δυνατότητά της για ανάληψη κινδύνων ως 
επίσης και τα προγράµµατα αποδοχών, λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές νοµικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις.  

 
4.4 Θα βοηθά το ∆.Σ. στην επίβλεψη της αποτελεσµατικής εφαρµογής του πλαισίου διάθεσης 

ανάληψης κινδύνων και της στρατηγικής από τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, 
περιλαµβανοµένων: 

 
(α)   Της ανάπτυξης µηχανισµών που θα διασφαλίζουν ότι, οι ουσιαστικές εκθέσεις σε 

κινδύνους που πλησιάζουν ή υπερβαίνουν τα εγκεκριµένα όρια κινδύνου θα 
τυγχάνουν διαχείρισης  και, όπου κριθεί αναγκαίο, θα µετριάζονται αποτελεσµατικά και 
έγκαιρα, 

 
(β)  Του έγκαιρου εντοπισµού  και αναφοράς της παραβίασης των ορίων κινδύνου και του 

κινδύνου χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων, 
 
(γ)  Της υποβολής προτάσεων και εισηγήσεων για διορθωτικές πράξεις οποτεδήποτε 

εντοπιστούν αδυναµίες στην εφαρµογή της στρατηγικής κινδύνων, 
 
(δ)  Συµπεριφορών  σχετικά µε την ανάληψη, διαχείριση και έλεγχο κινδύνων σύµφωνα µε 

την κοινοποιηθείσα από το ∆.Σ. Στρατηγική και ∆ήλωση ∆ιάθεσης Ανάληψης 
Κινδύνων. 

 
4.5 Θα εξετάζει κατά πόσο οι τιµές παθητικού και ενεργητικού που προσφέρονται στους πελάτες 

λαµβάνουν πλήρως υπόψη το επιχειρηµατικό µοντέλο και τη στρατηγική κινδύνων της 
Εταιρείας. Όπου οι τιµές δεν αντικατοπτρίζουν ορθά τους κινδύνους, σύµφωνα µε το 
επιχειρηµατικό µοντέλο και τη στρατηγική κινδύνων, η Επιτροπή θα απαιτεί όπως η 
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Εκτελεστική ∆ιοίκηση ετοιµάζει διορθωτικό σχέδιο το οποίο η Επιτροπή θα εξετάζει πριν 
παρουσιαστεί στο ∆.Σ. 

 
∆ιαχείριση Κεφαλαίου 

 
4.6 Θα αναθεωρεί και θα υποβάλλει στο ∆.Σ. για έγκριση κανονιστικές αναφορές που έχουν 

θεωρηθεί και εγκριθεί σε Εκτελεστικό επίπεδο όπως τη ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της 
Επάρκειας του Εσωτερικού Κεφαλαίου (∆ΑΕΕΚ), τη ∆ιαδικασία Προσοµοίωσης Ακραίων 
Καταστάσεων του Οµίλου και το Σχέδιο Ανάκαµψης του Οµίλου. 
 

4.7 Θα εγκρίνει τη µεθοδολογία, τις υποθέσεις και παραµέτρους που χρησιµοποιούνται για τον 
υπολογισµό των προβλέψεων από τη Μονάδα ∆ιαχείρισης Κινδύνων. 

 
∆ιαχείριση Ρευστότητας 
 
4.8 Θα αναθεωρεί και θα υποβάλλει στο ∆.Σ. για έγκριση κανονιστικές αναφορές που έχουν 

θεωρηθεί και εγκριθεί σε Εκτελεστικό επίπεδο όπως ∆ιαδικασία Αξιολόγησης της 
Εσωτερικής Επάρκειας Ρευστότητας (∆ΑΕΕΡ) και το Σχέδιο Έκτακτης Χρηµατοδότησης του 
Οµίλου. 

 
Συγκέντρωση ∆εδοµένων Κινδύνου και Αναφορές 
 
4.9 Εποπτεύει την εφαρµογή των προνοιών του BCBS 239 και κυριότερα του Πλαισίου για την 

Συγκέντρωση ∆εδοµένων Κινδύνων και Αναφορών. 
 
∆ηµοσιοποιήσεις Πυλώνα 3 
 
4.10 Θα αξιολογεί και θα υποβάλλει στο ∆.Σ. για έγκριση την Πολιτική Συµµόρφωσης της 

Τράπεζας µε τις ∆ηµοσιοποιήσεις του Πυλώνα 3 όπως προνοεί ο Κανονισµός ΕΕ 575/2013 
και η Οδηγία 2013/36/ΕΕ.   
 

4.11 Θα αξιολογεί τις ∆ηµοσιοποιήσεις του Πυλώνα 3 σε σχέση µε χρηµατοικονοµικούς και 
λειτουργικούς κινδύνους όπως αυτοί παρουσιάζονται στο κεφάλαιο που αφορά την 
∆ιαχείριση Κινδύνων του Πυλώνα 3. 

 
Αµοιβές 
 
4.12 Θα εξετάζει κατά πόσο τα κίνητρα που προσφέρονται από το σύστηµα αµοιβών λαµβάνουν 

υπόψη τους κινδύνους, το κεφάλαιο, τη ρευστότητα και την πιθανότητα και χρονοδιάγραµµα 
εσόδων. 

 
Λειτουργίες Ελέγχου 

 
4.13 Θα αξιολογεί και θα παρακολουθεί την ανεξαρτησία, επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των 

Λειτουργιών  της ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας Πληροφοριών Οµίλου, 
συµπεριλαµβανόµενης και της διενέργειας της ετήσιας αξιολόγησης του Επικεφαλή 
∆ιαχείρισης Κινδύνων και Επικεφαλή Ασφάλειας Πληροφοριών Οµίλου και θα υποβάλλει τις 
σχετικές εκθέσεις στο ∆.Σ. 

 
4.14 Θα υποβάλλει συστάσεις στο ∆.Σ. για το διορισµό ή τη µετακίνηση των Επικεφαλής των 

Λειτουργιών ∆ιαχείρισης Κινδύνων και Ασφάλειας Πληροφοριών Οµίλου. 
 
4.15 Βάσει των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου, των Λειτουργιών ∆ιαχείρισης Κινδύνων και 

Ασφάλειας Πληροφοριών Οµίλου και των εξωτερικών Ελεγκτών, θα συµβουλεύει το ∆.Σ. 
σχετικά µε: 

 
(α)  την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των πλαισίων διαχείρισης κινδύνων και 

ασφάλειας πληροφοριών και θα προτείνει βελτιώσεις όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, 
 
(β)  την επάρκεια και την ευρωστία των συστηµάτων πληροφόρησης και επικοινωνίας ούτως 

ώστε να επιτρέπεται η έγκαιρη και ακριβής αναγνώριση, µέτρηση, αξιολόγηση και 
αναφορά κινδύνων και να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των εµπιστευτικών και 
ιδιόκτητων πληροφοριών της Εταιρείας, 
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(γ)  την επάρκεια των προβλέψεων και την αποτελεσµατικότητα των στρατηγικών και 

πολιτικών όσον αφορά τη διατήρηση σε συνεχή βάση επαρκών ποσών, τύπων και 
κατανοµής τόσο εσωτερικών όσο και ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη των κινδύνων της 
Εταιρείας.   

 
4.16 Θα εξετάζει και θα εγκρίνει τους προϋπολογισµούς των Λειτουργιών ∆ιαχείρισης Κινδύνων 

και Ασφάλειας Πληροφοριών Οµίλου, διασφαλίζοντας ότι είναι αρκετά ευέλικτοι ούτως ώστε 
να προσαρµόζονται σε διακυµάνσεις λόγω εξελίξεων. 

 
Πληροφόρηση 

 
4.17 Θα καθορίζει τη φύση, την ποσότητα, τη µορφή και τη συχνότητα των πληροφοριών που θα 

λαµβάνει σχετικά µε την κατάσταση κινδύνων της Εταιρείας, για κάθε είδος κινδύνου και για 
κάθε επιχειρηµατική µονάδα. Η Επιτροπή πρέπει να: 

 
(α) εγκρίνει τις µετρήσεις ή µια διαδικασία που θα την ικανοποιεί ότι οι εκθέσεις κινδύνων και 

οι πληροφορίες που λαµβάνει είναι έγκυρες, πλήρεις και απεικονίζουν κατάλληλη εικόνα 
του προφίλ κινδύνων της Εταιρείας, 

 
(β) διασφαλίζει ότι οι παράµετροι και τα µοντέλα κινδύνων που αναπτύσσονται και 

χρησιµοποιούνται για την ποσοτικοποίησή τους υπόκεινται σε περιοδική ανεξάρτητη 
επικύρωση. 

 
4.18 Θα εξετάζει το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας σε σχέση µε τη στρατηγική και τη διάθεση 

ανάληψης κινδύνων και θα παρακολουθεί τους σηµαντικούς κινδύνους, τάσεις όσον αφορά 
τους κινδύνους, συγκεντρώσεις, κ.α. εξετάζοντας και αξιολογώντας τα πιο κάτω: 

 
(α)  τις τριµηνιαίες εκθέσεις που υποβάλλει ο Επικεφαλής της Λειτουργίας ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων Οµίλου εντός δύο µηνών από το τέλος κάθε τριµηνίας και θα ενηµερώνει το 
∆.Σ. ανάλογα, 

 
(β)  τις ετήσιες εκθέσεις που υποβάλλει ο Επικεφαλής της Λειτουργίας ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων και ο Επικεφαλής Ασφάλειας Πληροφοριών εντός δύο µηνών µετά το τέλος 
του κάθε χρόνου και θα τις υποβάλλει στο ∆.Σ. µαζί µε την αξιολόγηση από την 
Επιτροπή, 

 
(γ)  τις σχετικές εκθέσεις από τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου, ∆ιοικητικά 

Συµβούλια θυγατρικών ή/και Επιτροπές ∆ιαχείρισης Κινδύνων  και ρυθµιστικές αρχές 
και θα επιβλέπει την εφαρµογή διορθωτικών µέτρων όπου είναι απαραίτητα. 

 
4.19 Θα προωθεί την ανάπτυξη ∆εικτών Έγκαιρης Προειδοποίησης. 

 
Αξιολόγηση Κινδύνων 

 
4.20 Η Επιτροπή θα εξετάζει την αξιολόγηση και εισηγήσεις της Λειτουργίας ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων που σχετίζονται µε τη δραστηριοποίηση του Οµίλου σε νέες αγορές, νέες εταιρείες 
ή επιχειρηµατικές δραστηριότητες και θα υποβάλλει τις αντίστοιχες συστάσεις της στο ∆.Σ. 

 
4.21 Η Επιτροπή σε τακτά διαστήµατα και τουλάχιστον σε εξαµηνιαία βάση θα αξιολογεί τη 

Στρατηγική ∆ιαχείρισης Καθυστερήσεων καθώς και τις βασικές υποθέσεις και παραδοχές της  
και θα υποβάλλει την αναθεωρηµένη στρατηγική προς την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.  
Επίσης θα διασφαλίζει κατάλληλους µηχανισµούς ελέγχου για να διαχειρίζεται 
αποτελεσµατικά τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια και τα δάνεια που επιδέχονται ρύθµισης 
(forborne). 

 
4.22 Η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Κινδύνων θα συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ελέγχου του ∆.Σ. για 

να διασφαλιστεί ότι λαµβάνεται µια σφαιρική άποψη στη διαχείριση κινδύνων. 
 
 
 
 
 



 

167 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

∆ιακυβέρνηση Επιτροπής 
 

4.23 Η Επιτροπή θα επανεξετάζει τους Όρους Εντολής της τουλάχιστον ετήσια για να διασφαλίσει 
τη συνεχιζόµενη καταλληλότητά τους. Οι αξιολογήσεις πρέπει να καταγράφονται και, όπου 
κρίνεται αναγκαίο, να συµπεριλαµβάνουν συστάσεις προς το ∆.Σ. για αναθεωρήσεις. 

 
4.24 Η Επιτροπή θα αυτοαξιολογείται και θα υποβάλλει έκθεση στο ∆.Σ. µε τα συµπεράσµατα και 

τις συστάσεις της για βελτιώσεις και αλλαγές. 
 

4.25 Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος/η για προσωπική, τηλεφωνική, 
ηλεκτρονική ή γραπτή επικοινωνία, που µπορεί να ζητήσουν µέτοχοι της Εταιρείας σχετικά 
µε θέµατα που αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής. Θα είναι επίσης διαθέσιµος/η για να 
απαντήσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή 
οποιασδήποτε ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Εταιρείας. Πληροφορίες που 
αφορούν τη δοµή και τις εργασίες της Επιτροπής θα υποβάλλονται επίσης στην Ετήσια 
Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας 
∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ. 

 
Όροι Εντολής της Επιτροπής ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης 
  
 
1. Ρόλος της Επιτροπής ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 Η Επιτροπή ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης συστάθηκε για να διασφαλιστεί ότι η 

Ελληνική Τράπεζα ∆ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ («η Εταιρεία») θα συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις 
των Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυµάτων Νόµων, των σχετικών Οδηγιών της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου και του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Κύπρου. 

 
 Ο πρωταρχικός ρόλος της Επιτροπής είναι η ετοιµασία προτάσεων για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

(«∆.Σ.») που αφορούν την επιλογή υποψήφιων ατόµων ως Μελών του ∆.Σ. ή των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των θυγατρικών ή συνδεδεµένων εταιρειών του Οµίλου ή οποιασδήποτε εταιρείας 
στην οποία η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να διορίζει οποιοδήποτε µέλος του διοικητικού της 
συµβουλίου, είτε για τη συµπλήρωση εκτάκτως κενωθείσας ή κενής θέσης είτε µετά την 
αφυπηρέτηση Μελών σύµφωνα µε την πολιτική αφυπηρέτησης λόγω ορίου ηλικίας.  

 
 Περαιτέρω, η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ετοιµασία προτάσεων προς το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο σχετικά µε την επιλογή του Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή («ΑΕ∆») της Εταιρείας ή 
οποιωνδήποτε θυγατρικών της εταιρειών ή για το διορισµό οποιουδήποτε Εκτελεστικού µέλους στο 
διοικητικό συµβούλιο της Εταιρείας ή στο διοικητικό συµβούλιο οποιωνδήποτε θυγατρικών της 
εταιρειών. Η Επιτροπή είναι επίσης υπεύθυνη για τη διαµόρφωση, εφαρµογή και επίβλεψη των 
πολιτικών που αφορούν την εσωτερική διακυβέρνηση του Οµίλου. 

 
 
2. Σύσταση της Επιτροπής ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 Η Επιτροπή διορίζεται από το ∆.Σ. και αποτελείται από τρία ως έξι αποκλειστικά µη-Εκτελεστικά 

Μέλη. Η πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής πρέπει να είναι ανεξάρτητα µη-Εκτελεστικά Μέλη 
του ∆.Σ. 

 
 Τα Μέλη της Επιτροπής ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης µπορούν να είναι µέλη µόνο σε 

µία άλλη Επιτροπή του ∆.Σ. 
 
 Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής διορίζεται από το ∆.Σ. 
 
 Η θητεία των Μελών της Επιτροπής αποφασίζεται από το ∆.Σ. 
 
 Τα Μέλη της Επιτροπής δεν θα κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή ιδιότητα ή θα διενεργούν 

συναλλαγές που µπορεί να θεωρηθούν ότι είναι σε σύγκρουση µε τους Όρους Εντολής της 
Επιτροπής. 
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3. Συνεδρίες / ∆ιαδικασία Λήψης Αποφάσεων της Επιτροπής ∆ιορισµών / Εσωτερικής 
∆ιακυβέρνησης 

 
 Η Επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και τουλάχιστον σε τριµηνιαία βάση. 
 
 Η πλειοψηφία των Μελών της Επιτροπής θα αποτελεί απαρτία. Πλειοψηφία των Μελών της 

Επιτροπής θα θεωρείται ο επόµενος ακέραιος αριθµός του µισού του αριθµού των Μελών.  
 
 Οι αποφάσεις της Επιτροπής θα λαµβάνονται µε πλειοψηφία µέσω ψηφοφορίας. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας, ο/η Πρόεδρος δεν θα έχει δεύτερη ή νικώσα ψήφο. 
 

Η Γραµµατεία της Εταιρείας θα πρέπει να συµµετέχει στενά στην προετοιµασία της ηµερήσιας 
διάταξης της συνεδρίας και να διασφαλίζει ότι θα διανεµηθεί, µαζί µε οποιαδήποτε συνοδευτικά 
έγγραφα όπου ισχύει, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες µέρες πριν τη συνεδρία. 
 
Η Γραµµατεία της Εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα πρακτικά των συνεδριών και των 
αποφάσεων της Επιτροπής θα τηρούνται βάσει της Παραγράφου 7(4) της Περί Ρυθµίσεων 
∆ιακυβέρνησης και ∆ιαχείρισης Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου  και θα 
διανέµονται στο ∆.Σ. 
 
Η Επιτροπή έχει την έγκριση του ∆.Σ. για τη λήψη ανεξάρτητων επαγγελµατικών συµβουλών όποτε 
αυτό κριθεί αναγκαίο. 
 
Η Επιτροπή µπορεί να προσκαλέσει επίσηµα σε οποιαδήποτε συνεδρία της για συγκεκριµένο θέµα 
ή θέµατα στην ηµερήσια διάταξη οποιοδήποτε άτοµο που µπορεί να συµβάλει στο συγκεκριµένο 
θέµα. Τέτοιο πρόσωπο είναι παρόν µόνο κατά τη συζήτηση του συγκεκριµένου θέµατος και 
εγκαταλείπει την αίθουσα συσκέψεων αµέσως µετά, χωρίς καµιά συµµετοχή στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων. 

 
4. Καθήκοντα και Αρµοδιότητες της Επιτροπής ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 Η Επιτροπή θα εκτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της: 
 

Αξιολόγηση ∆.Σ. 
 
4.1 Τουλάχιστον ετήσια, θα αξιολογεί τη δοµή, το µέγεθος, τη σύνθεση και την απόδοση του ∆.Σ. 

και θα κάνει συστάσεις σχετικά µε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτό. 
 
4.2 Σε τακτά διαστήµατα και τουλάχιστον ετήσια, θα αξιολογεί τις δεξιότητες, τις γνώσεις, την 

εµπειρία, την ποικιλοµορφία και την εµπειρογνωµοσύνη των Μελών του ∆.Σ. και των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου, ατοµικά και συλλογικά, 
υποβάλλοντας τις σχετικές εκθέσεις στο ∆.Σ. 

 
Σχέδια ∆ιαδοχής ∆.Σ. 

 
4.3 Περιοδικά και τουλάχιστον ετήσια, θα αναθεωρεί τα σχέδια διαδοχής του ∆.Σ. για να 

διασφαλίσει ότι αφενός οποιαδήποτε διαδοχή θα γίνει οµαλά µε τη διατήρηση κατάλληλης 
ισορροπίας στην ποικιλοµορφία, δεξιότητες και εµπειρία, και αφετέρου την προοδευτική 
ανανέωση του ∆.Σ., υποβάλλοντας τις σχετικές εκθέσεις στο ∆.Σ. 

 
Πολιτικές 

 
4.4 Θα καθορίζει για έγκριση από το ∆.Σ. και περιοδικά θα αναθεωρεί τις πολιτικές για: 
 

α)  ∆ιορισµό Μελών του ∆.Σ., συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων προσόντων που 
θα πρέπει να έχει οποιοδήποτε άτοµο για να υπηρετήσει ως µέλος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου οποιασδήποτε εταιρείας του Οµίλου και 

 
β)  Ποικιλοµορφία του ∆.Σ., συµπεριλαµβανοµένης της στοχευµένης εκπροσώπησης του 

υπο-εκπροσωπούµενου φύλου και τους τρόπους επίτευξης και διατήρησης αυτού του 
στόχου.  
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4.5 Περιοδικά και τουλάχιστον ετήσια, θα αναθεωρεί την πολιτική για την επιλογή, την ανάπτυξη, 
το διορισµό και την αντικατάσταση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και των 
Επικεφαλής των Λειτουργιών Ελέγχου του Οµίλου και θα κάνει συστάσεις στο ∆.Σ. 

 
4.6 Θα αναθεωρεί περιοδικά την πολιτική πρόσληψης, εναλλαγής και προαγωγών προσωπικού, 

υποβάλλοντας τις σχετικές εκθέσεις στο ∆.Σ. της Εταιρείας. 
 

∆ιορισµοί ∆.Σ. και ΑΕ∆ 
 

4.7 Θα εντοπίζει, θα αξιολογεί και θα προτείνει, για την έγκριση του ∆.Σ., υποψήφιους για τη 
συµπλήρωση κενών θέσεων στο ∆.Σ. της Εταιρείας ή στα διοικητικά συµβούλια των 
θυγατρικών ή των συνδεδεµένων εταιρειών της ή σε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στην οποία 
η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να διορίζει οποιοδήποτε µέλος του διοικητικού της συµβουλίου. 

 
  Κατά τον εντοπισµό των υποψηφίων, η Επιτροπή: 
 

α) Θα εξετάζει υποψήφιους από ευρύ φάσµα επαγγελµατικών υποβάθρων, 
 
β) Θα δίνει τη δέουσα προσοχή στις απαιτήσεις Ικανότητας και Καταλληλότητας και 
 
γ) Θα εξετάζει υποψήφιους αξιοκρατικά και βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, σύµφωνα µε 

την ανάλογη πολιτική, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στα πλεονεκτήµατα της 
ποικιλοµορφίας και διασφαλίζοντας ότι  οι  διοριζόµενοι  θα έχουν επαρκή χρόνο να 
αφιερώνουν στη θέση. 

 
4.8 Θα εντοπίζει, θα αξιολογεί και θα προτείνει, για την έγκριση του ∆.Σ., υποψηφίους για τη 

θέση του ΑΕ∆ της Εταιρείας ή των θυγατρικών της εταιρειών. 
 
4.9  Στις εισηγήσεις της στο ∆.Σ. για το διορισµό υποψηφίου ως ∆ιοικητικού Συµβούλου ή ΑΕ∆, η 

Επιτροπή θα παρέχει το πλήρες αιτιολογικό για το πώς κατέληξε στην απόφασή της. 
 
4.10 Πριν το διορισµό του ως ∆ιοικητικός Σύµβουλος, ο προτεινόµενος διοριζόµενος θα απαιτείται 

από την Επιτροπή ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης να γνωστοποιεί οποιαδήποτε 
άλλα επιχειρηµατικά συµφέροντα που µπορεί να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων 
και θα πρέπει να δηλώνει οποιαδήποτε µελλοντικά επιχειρηµατικά συµφέροντα που µπορεί 
να οδηγήσουν σε σύγκρουση συµφερόντων. 

 
∆ιορισµοί των στελεχών που αναφέρονται απευθείας στον ΑΕ∆ 
 
4.11  Θα αξιολογεί και θα προτείνει, για την έγκριση του ∆.Σ., το διορισµό των στελεχών που 

αναφέρονται απευθείας στον ΑΕ∆, κατόπιν εισήγησης του ΑΕ∆. 
 

Ικανότητα και Καταλληλότητα 
 

4.12 Τουλάχιστον ετήσια, θα προβαίνει σε αξιολόγηση της Ικανότητας και Καταλληλότητας του 
κάθε Μέλους του ∆.Σ., βάσει των σχετικών κριτηρίων που καθορίζονται στην Περί της 
Αξιολόγησης της Ικανότητας και Καταλληλότητας Μελών ∆ιοικητικού Οργάνου και ∆ιευθυντών των 
Αδειοδοτηµένων Πιστωτικών Ιδρυµάτων Οδηγίας του 2014 της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, και θα 
υποβάλλει τις εκθέσεις των αξιολογήσεων στο ∆.Σ. 

 
4.13 Αν οποιαδήποτε στιγµή, άτοµο που κατέχει τη θέση ανεξάρτητου Συµβούλου δεν ικανοποιεί 

ή φαινοµενικά δεν ικανοποιεί οποιαδήποτε από τα κριτήρια ανεξαρτησίας λόγω εξελίξεων, η 
Επιτροπή ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης  θα πρέπει να εξετάσει το θέµα άµεσα και 
να προχωρήσει µε σχετική εισήγηση στο ∆.Σ. για το θέµα και για τα αναγκαία διορθωτικά 
µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων της αφαίρεσης του εν λόγω Μέλους από το ∆.Σ. ή τον 
επανακαθορισµό του ρόλου του στο ∆.Σ. ή/και το διορισµό νέου ανεξάρτητου ∆ιοικητικού 
Συµβούλου. Η περίοδος εφαρµογής όλων των διορθωτικών µέτρων δεν θα πρέπει να 
ξεπεράσει τον ένα (1) µήνα. Το εν λόγω Μέλος θα πρέπει να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε 
καθήκοντά του/της ως ανεξάρτητο Μέλος του ∆.Σ. από την ηµεροµηνία εντοπισµού της µη-
συµµόρφωσης µε τα κριτήρια ανεξαρτησίας. 

 
 
 



 

170 

Όµιλος Ελληνικής Τράπεζας – Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2016 

Λειτουργίες Ελέγχου 
 
4.14 Περιοδικά και τουλάχιστον ετήσια, σε συνεργασία µε τις Επιτροπές Ελέγχου και ∆ιαχείρισης 

Κινδύνων, θα αναθεωρεί τη σύνθεση, την εξουσία και την ανεξαρτησία των Λειτουργιών 
Ελέγχου του Οµίλου, υποβάλλοντας τις σχετικές εκθέσεις στο ∆.Σ. της Εταιρείας. 

 
4.15 Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου ή της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων, 

αναλόγως, θα αξιολογεί και εισηγείται για έγκριση από το ∆.Σ., το διορισµό των επικεφαλής 
των Λειτουργιών Ελέγχου. 

 
∆ιευθετήσεις Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης 
 
4.16 Θα διασφαλίζει ότι είναι σε ισχύ αποτελεσµατικές διευθετήσεις για την εσωτερική 

διακυβέρνηση και θα αξιολογεί σε ποιο βαθµό υπάρχει συµµόρφωση µε τις πολιτικές 
εσωτερικής διακυβέρνησης όπως αυτές εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. 

 
∆ιακυβέρνηση Επιτροπής 
 
4.17 Η Επιτροπή θα επανεξετάζει τους Όρους Εντολής της, τουλάχιστον ετήσια, για να 

διασφαλίζει τη συνεχιζόµενη καταλληλότητά τους. Οι αξιολογήσεις πρέπει να καταγράφονται 
και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να συµπεριλαµβάνουν συστάσεις προς το ∆.Σ. για 
αναθεωρήσεις. 

 
4.18 Η Επιτροπή θα αυτοαξιολογείται και θα υποβάλλει έκθεση στο ∆.Σ. µε τα συµπεράσµατα και 

τις συστάσεις της για βελτιώσεις και αλλαγές. 
 

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
 

4.19 Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής θα είναι διαθέσιµος/η για προσωπική, τηλεφωνική, 
ηλεκτρονική ή γραπτή επικοινωνία που µπορεί να ζητήσουν µέτοχοι της Εταιρείας σχετικά µε 
θέµατα που αφορούν τις εργασίες της Επιτροπής. Θα είναι επίσης διαθέσιµος/η για να 
απαντήσει οποιεσδήποτε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ή 
οποιασδήποτε ενηµερωτικής συνάντησης των µετόχων της Εταιρείας. Πληροφορίες που 
αφορούν τη δοµή και τις εργασίες της Επιτροπής θα υποβάλλονται επίσης στην Ετήσια 
Έκθεση περί Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας 
∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ. 

 
Υποβολή Εκθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 
 
4.20 Οι Ετήσιες Εκθέσεις Αξιολόγησης που αναφέρονται στις Παραγράφους 4.1, 4.2 και 4.10 θα 

υποβάλλονται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εντός τριών (3) µηνών µετά το τέλος του 
κάθε χρόνου. 

 
Περιγραφή των Θέσεων Εργασίας 

 
4.21 Όπου κρίνεται αναγκαίο, η Επιτροπή θα εξετάζει και θα εγκρίνει την Περιγραφή των Θέσεων 

Εργασίας (ρόλους, ευθύνες, κύρια καθήκοντα, εξουσίες, κλπ.) των Εκτελεστικών Μελών του 
∆.Σ., του  Ανώτατου Εκτελεστικού ∆ιευθυντή, των ατόµων που αναφέρονται απ’ ευθείας σε 
αυτόν / αυτή και των επικεφαλής των Λειτουργιών Ελέγχου. 

 
4.22 Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για: 
 

α)  να διασφαλίζει ότι πριν από το διορισµό τους, τα µέλη του ∆.Σ. θα γνωστοποιήσουν 
οποιαδήποτε άλλα επιχειρηµατικά συµφέροντα και θα εξακολουθήσουν να το 
πράττουν, σε συνεχή βάση, µετά το διορισµό τους στο ∆.Σ. 

 
β) να αξιολογεί κατά πόσον οποιαδήποτε συµφέροντα ή σχέσεις που δηλώνονται από 

µέλη του ∆.Σ. ενέχουν πραγµατική ή πιθανή σύγκρουση συµφερόντων και 
 
γ)     να εγκρίνει αιτήµατα µελών του ∆.Σ. σε σχέση µε το διορισµό τους ως µέλη 

διοικητικών συµβουλίων άλλων εταιρειών ή εταιρειών εντός του Οµίλου. 
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5. Κώδικας Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 
 Νοείται ότι η Επιτροπή ∆ιορισµών / Εσωτερικής ∆ιακυβέρνησης θα λειτουργεί αυστηρά εντός των 

πλαισίων των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως καθορίζεται στο 
Κεφάλαιο Α του Κώδικα. 

 
 
(15) Μέρος ∆ του Κώδικα που αφορά Σχέσεις της Εταιρείας µε τους Μετόχους της 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αξιοποιεί τις ευκαιρίες της ανακοίνωσης αποτελεσµάτων της 
Εταιρείας καθώς επίσης και την ευκαιρία της ίδιας της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας 
και διοργανώνει αναλυτικές παρουσιάσεις των Οικονοµικών Καταστάσεων από τον Οικονοµικό 
∆ιευθυντή και την Εκτελεστική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας τόσο προς τους µετόχους όσο και προς 
οικονοµικούς αναλυτές, Μέλη του Χρηµατιστηρίου και εκπροσώπους των µέσων µαζικής επικοινωνίας.  
 
Ως προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση λαµβάνονται υπόψη οι συναφείς διατάξεις της Νοµοθεσίας, του 
Καταστατικού της Εταιρείας και του Κώδικα.  
 
Ο κ. Κωνσταντίνος Πιττάλης. (τηλ. 22500794, e-mail: investor.relations@hellenicbank.com) έχει 
διοριστεί ως Λειτουργός Επικοινωνίας και Σχέσεων µε µετόχους (Investor Relations Officer) µε ισχύ από 
1η Σεπτεµβρίου 2016. 
 
 
(16) Αποχωρούντες και Επανεκλέξιµοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι 

 
Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αποχωρούν εκ περιτροπής ή αποχωρούν σύµφωνα µε τα σχετικά 
άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και τις συναφείς πρόνοιες της Περί Εταιρειών Νοµοθεσίας και 
του Κώδικα (τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια). Οι αποχωρούντες και επανεκλέξιµοι ∆ιοικητικοί Σύµβουλοι 
που προσφέρονται για επανεκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα 
πραγµατοποιηθεί στις 24 Μαΐου 2017 είναι οι ακόλουθοι (σύντοµα βιογραφικά τους στοιχεία επίσης 
ακολουθούν): 
  
(α) Ειρένα Α. Γεωργιάδου 
 
H Ειρένα Γεωργιάδου γεννήθηκε στη Λευκωσία (Κύπρος) το 1976. 
  
Είναι Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας ∆ηµόσια Εταιρεία Λτδ. 
  
Προηγουµένως είχε υπηρετήσει στη θέση της Επιτρόπου Μεταρρύθµισης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας 
Κύπρου, έχοντας διοριστεί από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, το Μάρτιο του 2014. 
  
∆ιετέλεσε, επίσης, Σύµβουλος και ∆ιευθύντρια του Γραφείου του Υπουργού Οικονοµικών. 
  
∆ιαθέτει εκτεταµένη επαγγελµατική εµπειρία καθώς έχει υπηρετήσει σε διευθυντικές θέσεις σε δηµόσιες 
και ιδιωτικές εταιρείες. Σπούδασε Πολιτικά και Οικονοµικά (BSc - 1998) στο Πανεπιστήµιο του Bristol 
στο Ηνωµένο Βασίλειο και είναι Εγκεκριµένη Λογιστής (ACA - 2001) και Corporate Financier (CF - 
2006) από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών της Αγγλίας και Ουαλίας (ΙCAEW). Είναι απόφοιτος της 
Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας (1988-95). 
  
Είναι επίσης µη-Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος στο Cyprus International Institute of Management 
Limited (CIIM) και στην Οµοσπονδία Εργοδοτών και Βιοµηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ). 
 
Είναι νυµφευµένη και έχει ένα γιο. 
 
(β) Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος  
  
Γεννήθηκε στις 7 Αυγούστου 1953. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών και σπούδασε Οικονοµικά 
(B.A.) στο American College of Greece (Deree College), Οικονοµικά (M.A.) στο Πανεπιστήµιο του 
Sussex στο Ηνωµένο Βασίλειο και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.) στο Πανεπιστήµιο του Manchester 
(Manchester Business School) επίσης στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
  
Ξεκίνησε την καριέρα του το 1978,  εργαζόµενος για πέντε χρόνια στην Exxon στο Λονδίνο,  Ρώµη και 
Αθήνα. Από το 1982 εργάστηκε για δέκα χρόνια στη Chase Manhattan Bank, στο Treasury Department 
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της Νέας Υόρκης και έπειτα στο Μιλάνο και τη Φρανκφούρτη ως Country  Capital Markets Executive και 
Treasurer. Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1991 για να αναλάβει Γενικός ∆ιευθυντής της Ιονικής Τράπεζας 
µέχρι το 1993.  Ακολούθως εργάστηκε από το 1994 µέχρι το 2010 για την Alpha Bank. Κατά τη διάρκεια 
της περιόδου αυτής διηύθυνε πολλές από τις εργασίες της Τραπέζης όπως Treasury and Trading, Asset 
Management, Private Banking, Shipping, International Operations και Real Estate. Ήταν επίσης 
υπεύθυνος για το Bad Debts Division και τη δηµιουργία του Arrears Management Function. Ο Μαρίνος 
διετέλεσε επίσης Ανώτατος Οικονοµικός ∆ιευθυντής, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή ∆ιευθύνοντος Συµβούλου (µέχρι το 
Φεβρουάριο του 2014) και Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (µέχρι το Μάρτιο του 2015) της CHIPITA 
S.A.  
  
Εκλέγηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Μαΐου 2014 και 
Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 17 Ιουλίου 2014, αξίωµα από το οποίο παραιτήθηκε στις 
9 Σεπτεµβρίου 2014 όταν διορίστηκε Ανώτατος Εκτελεστικός ∆ιευθυντής του Οµίλου της Ελληνικής 
Τράπεζας ∆ηµόσιας Εταιρείας Λίµιτεδ για περίοδο τεσσάρων µηνών. Επανεκλέγηκε Αντιπρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 24 Σεπτεµβρίου 2015. Είναι Μέλος της 
Επιτροπής ∆ιαχείρισης Κινδύνων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. 
  
Είναι επίσης µη-Εκτελεστικός ∆ιοικητικός Σύµβουλος στην EMA S.A. 
 
(γ) Χριστόδουλος Α. Χατζησταυρής 
 
Γεννήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 1981. Αποφοίτησε από το Α’ Λύκειο Κύκκου στη Λευκωσία και σπούδασε 
Μαθηµατικές Επιστήµες µε Χρηµατοοικονοµικά / Οικονοµικά στο Πανεπιστήµιο του City στο Λονδίνο. 
Είναι Εγκεκριµένος Λογιστής – Μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 
  
Εργάστηκε στο ∆ιεθνή Οίκο Ελεγκτών / Οικονοµικών Συµβούλων Pricewaterhouse Coopers από το 
2004 µέχρι το 2008 και ακολούθως στην Υπηρεσία Στρατηγικής, Συγχωνεύσεων & Εξαγορών Οµίλου 
της Τράπεζας Κύπρου. Από τον Ιανουάριο του 2014 εργάζεται στην εταιρεία Wargaming Group Ltd ως 
Investment Portfolio Manager. 
  
Εκλέγηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Μαΐου 2014 και είναι 
επίσης Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής Λίµιτεδ. Είναι Μέλος των 
Επιτροπών Ελέγχου και Αµοιβών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας. 
 
(δ) Γεώργιος Φεραίος  
 
Γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 1977. Αποφοίτησε από το Λύκειο Α’ Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ στην Πάφο και 
σπούδασε Λογιστική & Χρηµατοοικονοµικά (B.Sc.) στο London School of Economics & Political Science 
και Χρηµατοοικονοµικά (M.Phil.) στο Πανεπιστήµιο του Cambridge στο Ηνωµένο Βασίλειο. 
  
Ξεκίνησε την καριέρα του το 2000 στο Λονδίνο, ως Επενδυτικός Τραπεζίτης για την Credit Suisse First 
Boston και στη συνέχεια εργάστηκε στη Bank of America και στη Morgan Stanley στον τοµέα του 
Leveraged Finance Debt Capital Markets. Μετά από σχεδόν εννέα χρόνια ως Επενδυτικός Τραπεζίτης, 
έγινε Σύµβουλος Επενδύσεων και εξειδικεύτηκε σε επιχειρήσεις που υφίστανται οικονοµικές δυσκολίες 
και οι οποίες απαιτούν ανακεφαλαιοποίηση, αναδιάρθρωση του ισολογισµού τους, λειτουργική 
αναδιοργάνωση ή διάλυση. Σε αυτόν τον τοµέα, εργάστηκε για τη Gladwyne Investments LLP στο 
Λονδίνο και την Alden Global Capital Ltd στη Νέα Υόρκη και στο Jersey. Με την επιστροφή του στην 
Κύπρο το 2013, εργάστηκε ως χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος για κυπριακές και ξένες εταιρείες που 
σκόπευαν στην άντληση κεφαλαίων και/ή χρηµατοδότηση, διετέλεσε Ανεξάρτητο Μη - Εκτελεστικό 
Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας καθώς επίσης Μη-Εκτελεστικό Μέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της HD Direct Ltd (Hellas Direct). 

 
Εκλέγηκε Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ελληνικής Τράπεζας στις 28 Μαΐου 2014 και 
διορίστηκε Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. / Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου, Εταιρική Ανάπτυξη στις 29 
Απριλίου 2015. 
 
 
 
 
 
Λευκωσία, 30 Μαρτίου 2017 
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Highlights – FY16 financial results 

•Profit before provisions of €103,2 m in FY16 compared to €104,3 m in FY15. DTA derecognition of 
€51,2 m and increased provisions for impairments led to loss after tax of €62,7 m 

•Increased NIM1) of 2,2% for FY16, compared to 2,0% for FY15 

•Cost to income at 58,3% for FY16, compared to 59,3% for FY15

Profitability 

•Ample liquidity reflecting a solid deposit franchise

•Low ratio of loans to deposits of 48% enables business expansion

•Deposit funded, with deposits accounting for 87% of total assets 

Liquidity and funding 
structure 

•NPEs2) down by 2% q-o-q to €2.340 m, with the NPEs ratio reduced to 56,6%

•NPEs provision coverage improved to 52%3), with overall NPEs coverage4) at 112%

•Adjusting for contractual interest5),adjusted NPEs at €2.504 m, adjusted NPEs ratio at 58,2%,  
adjusted NPEs provision coverage ratio at 54,9% and adjusted overall NPE coverage at 113%

Asset quality

•Capital ratios significantly above minimum capital requirements

•Strong capital position; CET1 ratio of 13,8% and total capital adequacy ratio of 17,2%

•Leverage ratio of 8,8%
Capital strength

•2nd largest commercial bank with deposit and loans market shares of 13% and 7%, respectively

•High lending momentum; €354 m of loans approved during FY16

•Cypriot economy expanded by 2,8% during 2016

Systemic bank in a 
growing economy

1) Annualised YTD; for a list of definitions and abbreviations, please refer to Glossary to slides 45-46
2) As per EBA definition. For more information on NPEs and other relevant ratios (included adjusted figures) please refer to slide 39
3) Individual and collective impairment losses
4) Taking into account tangible collateral, based on open market values (capped at client exposure)
5) Including the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
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Key indicators
Performance across key indicators 

104,3 103,2

FY15 FY16

8,2

-62,7

-11,5

FY15 FY16

2.602

2.395
2.340

2.504

Dec-15 Sep-16 Dec-16

NPEs NPEs adj

50% 50% 52%
55%

Dec-15 Sep-16 Dec-16

NPEs provision coverage

NPEs provision coverage adj

14,8%
13,9%

14,4%
13,8%

17,7% 16,9%
17,4%

17,0%

Dec-15 Jun-16 Sep-16 Dec-16

CET1 ratio Tier 1 ratio

377 354

7,0% 7,4%

FY15 FY16

New lending

Loans market share

Profit before provisions 

(€ m)

Profit/(Loss) from 

continuing operations (€ m) 

NPEs1) (€ m) NPEs provision coverage CET1 ratio and Tier 1 ratio
New lending3) (€ m; ytd) and 
Loans market share 

2,0%

2,1%

2,2%

FY15 9M16 FY16

59,3%
58,3%

FY15 FY16

NIM Cost to income ratio 

1) For more information on NPEs and other relevant ratios (included adjusted figures) please refer to slide 39
2) Including the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
3) Approved facilities

Adjusting for DTA 
derecognition 

2)

2)
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Evolution of key indicators- Pillars of strategy

Rationale

Dec-15 Sep-16 Dec-16 

NIM (annualized ytd) 2,0% 2,1% 2,2%

Cost to income ratio (ytd) 59,3% 57,9% 58,3%

Cost of risk (annualized ytd)

Adj cost of risk
2,3% 2,1%

3,0%/

2,8%

Earnings per share (cent) 6,4 2,3 (32,0)

Loans to deposits ratio 50,4% 50,0% 47,9%

NPEs % gross loans ;  

Adj NPEs % gross loans 
59,2% 57,1%

56,6% / 

58,2%

NPEs provision coverage

Adj NPEs provision coverage
50,1% 49,9%

51,7% / 

54,9%

CET1 ratio 14,8% 14,4% 13,8%

Tier 1 ratio 17,7% 17,4% 17,0%

Leverage ratio 9,1% 9,4% 8,8%

Key indicators

• Reduction of NPEs using a toolset of 
sustainable solutions, such as debt to asset 
swaps, balance reductions, maturity 
extensions, grace periods and instalment 
reductions

• Agreement with APS Holding, subject to 
completion and regulatory approvals, to create 
the first debt servicing and real estate asset 
management platform in the market to tackle 
problem loans in a more efficient and effective 
way 

• Growth of the loan portfolio, strengthening 

customer  relationships 

• Advancements in technology

• Enhancement of customer service

• Simplification of procedures and processes

“Fix” strategy

“Build” 
strategy

Pillars of strategy

1)

1)

1) Including the contractual interest on impaired loans accrued of €164m

1)
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Income Statement highlights

1) Arising from tax losses for which it is no longer probable that the related tax benefit will realise, as the majority of these losses expires by 31 December 2018. The carrying amount of DTA is based on judgements of 
the Management of the Bank on its ability to generate future taxable profits
Note: Numbers may not add up due to rounding 

Total net income of €248 m, down by 3% compared to 

FY15 mainly due to lower fee and commission income 

relating to lower interchange fees and reduced fees in the 

international business division

Total expenses of €144 m, down by 5% compared to 

FY15, mainly due to lower administrative expenses 

reflecting lower costs for advisory services and a lower 

charge for provisions for pending litigation

Pre-provision income of €103 m, down by 1% compared 

to FY15

Impairment losses and provisions were up by 233% in 

4Q16 due to the adoption of more conservative 

assumptions in relation to the Bank’s provisioning 

methodology as part of the engagement with ECB in 

relation to the 2016 SREP

Loss from continuing operations of €63 m; FY16 profit 

negatively affected by DTA derecognition1) of €51,2 m 

(€42,7 m recorded in 4Q16 and €8,5 m charged in 2Q16); 

Adjusting for DTA derecognition, loss from continuing 

operations of €11,5 m for FY16

[€ m] FY16 FY15 y-on-y 4Q16 3Q16 q-on-q

Net interest income 147,5 145,4 1% 36,8 36,0 2%

Net fee and commission income 52,0 58,4 (11%) 14,8 11,9 25%

Other income 48,2 52,6 (8%) 10,0 7,2 38%

Total net income 247,7 256,4 (3%) 61,6 55,1 12%

Staff costs (82,0) (80,0) 2% (20,8) (20,5) 1%

Administrative and other expenses (62,5) (72,1) (13%) (15,9) (15,0) 6%

Total expenses (144,5) (152,1) (5%) (36,7) (35,5) 3%

Pre-provision income 103,2 104,3 (1%) 24,9 19,6 27%

Impairment losses and provisions (115,2) (100,8) 14% (51,1) (15,4) 233%

(Loss)/profit before taxation (12,0) 3,5 -441% (26,2) 4,2 (724%)

Taxation (50,6) 4,6 (1.191%) (41,4) (0,4) 11.689%

(Loss)/profit from continuing 

operations
(62,7) 8,2 (867%) (67,6) 3,9 (1.854%)

(Loss)/profit after tax (62,7) 13,0 (582%) (67,6) 3,9 (1.854%)

Cost to income ratio (%) 58,3 59,3 (1p.p.) 59,6 64,5 (4,9p.p.)

Return on Equity (%) (10,6) 2,0 (12,6p.p) (45,3) 2,4 (47,7p.p.)

1

3

1

2

3

4

2

FY16 Highlights

4

5

5
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5,5% 5,4% 5,4% 5,3% 5,2% 5,2%

0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

4,9% 5,0% 4,9% 4,9% 4,8% 4,7%

Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Gross Loans Gross Deposits Net Client spread

Balances and average cost by product1) [€ m]

27,9

34,9
37,1 37,7 37,0 36,0 36,8

2,0% 2,0% 2,0%
2,1% 2,1% 2,1% 2,2%

2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

NII (Q basis; € m) NIM (ytd)

NII driven by lower funding costs and reflects a highly liquid, 
underleveraged balance sheet and current ECB monetary policy

Evolution of NII and NIM

Average contractual interest rates

0,10% 1,10%0,64%

Dec-16 average deposit rates (weighted)2)

1) EUR deposits. Differences from published accounts arise from inclusion of subsidiaries and credit institutions with 
customer subtypes and exclusion of accrued interest and customer general ledger lines and any reclassification 
adjustments
2) Portfolio average (new and existing business) of EUR deposits (excludes foreign currencies)

1.642 

552 

157 

2.197 

1.674 

566 

179 

2.182 

1.665 

580 

201 

2.121 

1.747 

614 

213 

2.051 

Current Savings Notice Fixed

Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

FY15: €145,4 m FY16: €147,5 m

• Net interest income (NII) of €147 m, up by 1% compared to FY15

due to lower funding costs

• NIM of 2,2%, compared to 2,0% for FY15; Current level of NIM

reflects a highly liquid balance sheet (with net loans accounting for

42% of total assets compared to an average of 68% for Cypriot

banks and 60% for EU banks as per EBA Risk Dashboard Q3

2016) and an ECB placement of €2,0 b (about 28% of total assets)

at a negative rate of 40bps

• c.38% of EUR deposits comprised of current accounts which bear

an interest rate of almost zero percent

0,01%

x,xx%
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4,5

13,5
7,8 10,2 9,0 8,0 7,2 10,0

16,7
14,0

4,5

13,5

7,8

26,9

9,0

22,0

7,2
10,0

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

13,8 13,8
14,6

16,2
13,0 12,3 11,9

14,8

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

Non-interest income driven by lower interchange fees and reduced fee 
income in international business division 

Relative to total 

net income

Net fee and 
commission 
income

Other 

income

∑  Total net income

Breakdown of non-interest income [€ m]

22%

63,6

7%

25%

55,3

24%

26%

14%

57,3

• Net fee and commission income of €52 m, down

by 11% compared to FY15, mainly due to lower

interchange fees for cards and commission

income in the international business division

• Higher net fee and commission income and other

income in 4Q16, mainly due to seasonality

• Other income of €48,2 m, down by 8% compared

to FY15, mainly due to the €14,0 m profit from the

sale of Visa Europe investment during 2Q16 in

comparison to the €16,7 m profit from the disposal

of Cyprus Government Registered Development

Stocks (CGD) in 4Q15

20%

34%

80,2

22%

15%

59,7

17%

31%

71,3 55,1

22%

13%
Relative to total
net income

Quarterly average 

of €13,8 m

Quarterly average 

of €8,8 m 

(adjusted)

FY15: 58,4 FY16: 52,0

CGD
Visa

FY15: 52,6 FY16: 48,2

24%

61,6

16%

18,3 27,3 22,4 43,1 22,0 34,3 19,1 24,8∑  Total non-interest 
income
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• Total expenses of €144,5 m, down by 5% y-o-y,

due to lower administrative expenses mainly

reflecting lower costs for advisory services and a

lower charge for provisions for pending litigation

• Staff costs of €82,0 m, up by 2% compared to

FY15, due to additional recruitments mainly in the

Arrears Management, Compliance and Corporate

Development Units

• FY16 administrative and other expenses include

CBC penalty1) of €1 m

• Administrative and other expenses for 4Q16

increased by 6% compared to 3Q16 due to higher

advisory services costs, lower charge for provisions

for pending litigations or complaints and due to the

cost of early retirement included in 4Q16

• Cost to income ratio of 58%, compared to 59% for

FY15 (average of 63% for EU banks as per EBA

Risk Dashboard Q3 2016)

Continued focus on operational efficiencies

Total expenses evolution [€ m]

1) CBC financial penalty relating to controls omissions and weaknesses in the implementation of due diligence measures and customer identification procedures identified in 2014 and related to preceding years. The penalty does not 

relate to any identification of incidents of suppression of proceeds from any illegal activities. The Bank has made significant progress in rectifying these issues, following an independent review and subsequent restructuring of part of its 

business initiated since 2014 and overseen by the Board of Directors.

Note: Numbers may not add up due to rounding

Cost to income ratio [%]

21,7
16,0 16,8 17,5 16,4 15,2 15,0 15,9

19,7

19,4 20,5 20,4 20,6 20,1 20,5 20,8

41,4

35,5
37,3 37,9 37,0 35,3 35,5 36,7

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

Staff costs

Depreciation and amortisation, administrative and other expenses

65% 65% 65% 59% 62% 55% 58% 58%

65% 64% 65%

47%

62%

49%

64% 60%

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Cumulative Quarterly

FY15: €152,1 m FY16: €144,5 m
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Highlights of income statement

57,3

-37,3

20,0

-12,1

6,2

80,2

-37,9

42,3

-41,7

6,3

59,7

-37,0

22,7

-21,6

0,7

71,3

-35,3

36,0

-27,2

0,4

55,1

-35,5

19,6

-15,4

3,9

61,6

-36,7

24,9

-51,1
-67,6

Total net income Total expenses Profit before provisions Impairment losses and provisions Profit after tax

3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

Income Statement trends [€ m]

Profit before provisions (€ m) Profit/(Loss) after tax (€ m) 

• 4Q16 Loss after tax of €67,6 m, compared to €3,9 m profit for Q316

• FY16 Loss from continuing operations of €62,7 m, compared to

€8,2 m profit for FY15; Adjusting for DTA derecognition, loss from

continuing operations of €11,5 m for FY16

• FY16 Loss after tax of €62,7 m, compared to €13,0 m profit for

FY15. A one-off amount of €4,8 million relating to profit from

discontinued operations was included in the FY15 profit

13,0

-62,7

-11,5

FY15 FY16

Adjusting for DTA 
derecognition 

104,3 103,2

FY15 FY16
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314223

1.165

563

549

140

2.083

6.111

2.926

Well-funded balance sheet with high liquidity surplus 

Balance sheet structure as at 31 December 2016 [€ m]

1) Prime-1 short term rating by Moody’s
2) Convertible Capital Securities
Note: Numbers may not add up due to rounding 

Customer 

deposits

Loans to 

deposits ratio 

48%

Other

Equity

Loan capital

7.038 7.038

Cash and balances with 

Central Banks

Net loans

Placements with banks

Debt/Equity securities 

Other1

2

3

4

6

7

1

2

3

4

5

6

5

7

Liabilities Assets

Fixed, intangible and other assets

Deployment of liquidity in interest bearing 

assets

Most foreign currency placements with 

banks rated P-11)

€2,0 b with the ECB at -40bps

Net loans at 42% of total assets

Amounts due to Banks and other Liabilities

€130 m of CCSs2) constitute additional loss 

absorbing buffer and are treated as 

Additional Tier 1 capital 
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Strong liquidity position with excess customer deposits

Customer deposits [€ m]

1) Source: CBC

Deposit market share [%]  

Stable funding structure

5.513
5.852

6.346 6.211 6.139 6.028 6.059 5.993 6.111

Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

48%50%51%51%50%50%51%49%51%

87%86%85%
82%83%83%83%84%84%

Dec-16Sep-16Jun-16Mar-16Dec-15Sep-15Jun-15Mar-15Dec-14

Net loans % Customer deposits Customer deposits % Total assets

• Trends in customer deposits reflect the Bank’s strategy to maintain

a low cost of deposits taking into account its strong liquidity

position with excess customer deposits

• A stable funding structure, with a loans to deposits ratio of 48%

(compared to an average of 83% for Cypriot banks and an average

of 120% for EU banks as per EBA Risk Dashboard Q3 2016) and

with deposits funding about 87% of total balance sheet; Low ratio

of loans to deposits enables business expansion

• Deposit market share of 12,6% at December 2016

1)

10,2%

11,8%

13,8% 13,4% 13,3%

13,1%
12,7% 12,6%13,2% 12,3%

15,2%
14,5%

13,5%

13,0%
12,3% 12,0%12,5%

14,9%

18,7% 18,5% 18,7% 18,3% 17,6% 17,3%

7,9%

10,6%
11,8% 11,5% 11,4% 11,3% 11,2% 11,2%

Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Total Other Financial Intermediaries

Non-financial corporations Households
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13
63

197

377

84

152

240

354

3M 6M 9M 12M

2015 2016

1.073 1.073 1.070 1.064 1.059 1.094

1.202 1.220 1.215 1.181 1.192 1.254

1.934 1.872 1.844 1.685 1.626 1.688

187 184 182
160 158 161
103 102 103

4.396 4.348 4.310 4.194 4.136 4.300

7,0%
7,5% 7,9% 7,7% 7,4%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 adj

Retail Business Corporate

Other Int. Corp.&Inv Loans market share

High lending momentum mitigates pressure from loan repayments, 
customer deleverage and loan restructuring activity 

New lending4) [€ m]

Total 2015 and 2016: €730 m

Note: Numbers may not add up due to rounding 

New lending [€ m]4)Gross loans composition [€ m]

11

29

131

191

368

Other

International Corporates &
Investments

Business

Retail

Corporate

• Gross loans reduced by 1% q-o-q and by 6% y-o-y and totaled

€4.136 m at 31 December 2016; Reduction in gross loans driven

by loan repayments, customer deleverage and increased

restructuring activity including debt to asset swaps (D2As) and

write offs (FY16 write offs of €160,5 m and €123,9 m for FY15)

• Adjusting for contractual interest, adjusted Gross Loans at €4.300

m

• New lending of €354 m during FY16. Total new lending of €730 m

post December 2014, as part of the Bank’s “Build” strategy

• Business lending accounted for €499 m (68%) of total new lending

in 2015 and 20161) Other includes: International and Other
2) Source: CBC
3) Including the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
4) Approved facilities

1) 2)

3)

3)
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2.181
2.140

2.061

1.976

1.830

1.974

49,6% 49,2%
47,8%

47,1%

44,2%

45,9%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

90dpd (€ m) Adj 90dpd (€ m) 90dpd ratio Adj 90dpd ratio

NPEs are gradually being reduced

1) Changes refer to figures non-adjusted with the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
2) For a list of definitions and abbreviations, please refer to Glossary to slides 45-46
3) Classification based on internal operational segmentation (business line)
4) Other includes: International, International Corporates and Investments and Other
Adjusted figures include the contractual interest on impaired loans accrued of €164m 
For more information on NPEs and other relevant ratios (including adjusted figures) please refer to slide 39

NPEs by segment3) [€ m]

NPEs and NPE ratio evolution

-1% +2% -3% -3% -2% -4%

538 545 545 533 524 513 548

771 799 799 793 757 751 812

1.314 1.197 1.131 1.100 1.027 954
1.017

60
61 61 61 87 122

127

2.683 2.602 2.536 2.487
2.395 2.340

2.504

Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 Adj

Retail Business Corporate Other 4)

q-on-q -2%

-7%

1)

90dpd2)

2.660 2.639 2.683
2.602

2.536 2.487 2.395 2.340

2.580 2.573
2.523

2.504

59,5%
60,5% 61,2%

59,2%

58,3%
57,7% 57,1% 56,6%

58,7% 58,5% 58,4% 58,2%

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

NPEs (€ m) Adj NPEs (€ m) NPEs ratio Adj NPEs ratio

• NPEs down by 2% q-o-q and totaled €2.340 m at 31 December 16

• NPEs ratio at 56,6% compared to 57,1% a quarter earlier

• The majority of NPEs reduction experienced in Corporate NPEs,

which were reduced by 7% q-o-q

• Adjusting for contractual interest, adjusted NPEs at €2.504 m and

adjusted NPEs ratio at 58,2%

• 90dpd ratio reduced by 16% during 2016 to €1.830 m. 90dpd ratio

at 44,2%. Adjusting for contractual interest, adjusted 90dpd at

€1.974 m and adjusted 90dpd ratio at 45,9%
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6,4% 1,3% 2,1% 1,8% 2,3%
2,3% 2,4% 2,1%

3,0%

2,8%

2,1%

1,3%

2,9%

1,2%

3,9%

2,3% 2,4%

1,4%

5,4%

12M-14 3M-15 6M-15 9M-15 12M-15 3M-16 6M-16 9M-16 12M-16

Cost of risk (ytd) Cost of risk (ytd) adj Cost of risk (quarterly)

Improved NPEs provision coverage 

Accumulated provisions for impairments Provisions for impairments and NPEs provision coverage

Cost of risk [%]

812 830

1.184

1.303
1.245 1.248

1.196 1.210

1.290
1.335 1.325

1.374

14,6%
18,9%

26,9%
29,6%

28,6% 29,0% 28,5% 29,3%

29,4% 30,4% 30,6% 32,0%

Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Accum.provisions (€ m) Accum.provisions (€ m) adj

Accum. provisions % gross loans Accum.provisions % gross loans adj

22,9
14,4

31,1

13,0

42,9

25,3 26,4
15,0

55,6

46% 47% 46% 46% 50%

49% 50% 50%
52%

50% 52% 53% 55%

4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

Impair. losses (loans and advances) (quarterly) [€ m]

NPEs provision coverage

NPEs provision coverage adj

• Accumulated provisions totaled €1.210 m at 31 December 2016,

accounting for 29,3% of gross loans; Adjusting for contractual interest,

adjusted accumulated provisions to gross loans at 32,0%

• Increased provisions for impairments of €55,6 m for 4Q16 due to the

adoption of more conservative assumptions in relation to the Bank’s

provisioning methodology for calculating impairment losses, as part of

the regulatory engagement with ECB in relation to the 2016 SREP

• NPEs provision coverage ratio improved to 52% at 31 December 2016

Adjusting for contractual interest, adjusted provision coverage at 55%

• Cost of risk of 3,0% for FY16, compared to 2,3% for FY15. Adjusting

for contractual interest, adjusted cost of risk at 2,8%

Adjusted figures include the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
For more information on NPEs and other relevant ratios (including adjusted figures) please refer to slide 39
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Provisions and collateral 
coverage2)) (%) of NPEs

High overall coverage on all NPE segments

1) “Other” includes International, International Corporates and Investments and Other
2) Based on open market values (capped at client exposure)
Adjusted figures include the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
Classification based on internal operational segmentation (business line)
Provision ratio for total NPEs include individual and collective impairment losses while provision ratios by business line/segment do not take into account collective provisions
Numbers may not add up due to rounding

Retail Business Corporate Other1)

NPEs [%] of gross loans

Gross loans [€ m] 

1.073 1.070 1.064 1.059 1.094 1.202 1.215 1.181 1.192 1.254
1.934 1.844 1.685 1.626 1.688

187 182 263 260 264

59,2% 57,7% 57,1% 56,6% 58,2% 50,8% 49,8% 49,3% 48,4% 50,1%
66,5% 65,3% 64,1% 63,0% 64,7% 61,9% 59,6% 60,9% 58,7% 60,3%

33,7% 33,5% 33,1% 46,7% 47,9%

50,1% 50,2% 49,9% 51,7% 54,9%

63,5% 64,0% 62,0% 60,2% 58,2%

113,6% 114,2% 111,9% 111,9% 113,1%

D
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5
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55,9% 57,0% 56,3% 58,1% 60,7% 52,7% 53,0% 52,9% 54,8% 58,2%
42,1% 41,7% 41,3% 44,4% 47,8%

63,8% 61,4% 54,0%
41,7% 44,1%

50,1% 50,2% 48,8% 48,4% 46,4% 60,6% 59,7% 58,1% 57,0% 54,6%
72,6% 75,0% 72,3% 70,5% 68,6% 40,1% 43,5% 58,2%

49,2% 48,3%

106,0%107,2%105,1% 106,5% 107,1%
113,3% 112,7% 111,0% 111,8% 112,8% 114,7% 116,7% 113,6% 114,9% 116,4%

103,9% 104,9%
112,2%

90,9% 92,4%
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Provisions coverage Collateral coverage

4.396 4.310
4.194 4.136

4.300
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Loan restructurings [€ m]

Loan restructuring activity remains high

1) In line with EBA definition (please refer to slide 45 for definition of restructurings). 

Adjusted figures include the contractual interest on impaired loans accrued of €164m

Numbers may not add up due to rounding

1)

FY15: 534 FY16: 701 

FY15: 464 FY16: 612 

74%

26%

88%

12%

97%

3%

99%

1%

No arrears or in arrears less than 90dpd adj Over 90 dpd adj

1H15 2H15 1H16 2H16

Average 

of 90%

55

107

226

146
120

193
177

211

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

47

89

203

125
102

167
142

200

1Q15 2Q15 3Q15 4Q15 1Q16 2Q16 3Q16 4Q16

• Total restructurings (client basis) of €701 m, up by 31% compared to

FY15

• At 31 December 2016, on average 90% of loans restructured post 31

December 2014 had zero arrears or were in arrears for less than

90dpd

• D2As swaps are one of the options to tackle NPEs; €118 m of assets

are properties held for sale, mostly from customer debt settlements

• Further 2016 tax incentives to boost real estate activity, e.g.

 elimination of the time limit in respect of the applicability of the

50% exemption on transfer fees

 abolition as from 2017 onwards of the obligation for the payment

of Immovable Property tax

 the House of Representatives approved in 2017 new provisions

to the Tax laws allowing the Tax Commissioner to approve

settlement of overdue direct tax and VAT liabilities by

instalments

Quarterly average 

of €154 m

Average 

of 11%

Quarterly average 

of €134 m

Performance of loan restructurings

Client basis

Account basis

1)
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Independent debt servicing company being set up

• Agreement with APS Holding in January 2017 for the servicing of

the entire portfolio of NPEs and the management of real estate

assets of the Bank

• APS Holding is a specialized debt servicing company covering 11

European countries in Central and South Eastern Europe

• Transaction is subject to completion and regulatory approvals and

is targeted to be achieved by the second quarter of 2017

• New company will be 49% owned by the Bank, with APS Recovery

Cyprus owning the remaining 51% of shares

• Operations of the current Arrears Management Division of the

Bank will be transferred to the new company

• Aim to establish a debt servicing and real estate asset

management platform to deal with NPEs in an accelerated way and

improving the recoveries of the NPEs through leveraging on the

knowhow and expertise of APS

APS Recovery
Cyprus Ltd

51%

Hellenic Bank 
Public Company

Ltd

49%

New company

APS related transactions

APS added to the administration the second largest loan portfolio sold in 
the Czech Republic with value exceeding €23m (2016)

Acquisition of a portfolio of NPLs which includes secured and unsecured 
corporate and SME loans with nominal value of €1,1bn from a major 
international bank in Romania (2016)

Acquisition of a portfolio of NPLs which includes secured and unsecured 
corporate and retail loans with nominal value €261m from Intesa Sanpaolo 
Bank Romania (2016)

APS and Hrvatska Postanska Bank (Croatia) have signed Memorandum of 
Understanding to conclude a portfolio sale and purchase a portfolio of non-
performing corporate loans (2016)

UniCredit Bank Hungary sold a non-performing credit portfolio of 
mortgages amounting to €139 m, to funds managed by Balbec Capital LP 
and APS Holding
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Properties held for sale managed by the Property Management Unit

Movement of property stock [€ m]

73

116,5 118

47

(4) 2

Sep-16 Additions Disposals Other Dec-16

68%

25%

7%

Land

Commercial

Residential

Real Estate by type of property [€ m]

1) Includes reversal of impairment
Numbers may not add up due to rounding

Number of properties by type

• The Bank has on boarded 132 properties worth of €118 
m,  (classified as properties held for sale) mostly from 
customer debt settlements 

• 68% of the on boarded property in terms of value 
relates to Land

• Launch of property management website for assets that 
are for sale and managed by the Property Management 
Unit

47

13

69

3

132

Residential Commercial Land Other

1)
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14,37%

13,81%
13,44%

(0,59%)

(0,42%)

(0,13%)
0,58% (0,37%)

CET1 ratio
Sep-16
(trans)

Retained
earnings

DTA derec. OCI &
other

reserves

RWA
change

CET1 ratio
Dec-16
(trans)

IA & DTA
(FL)

CET1 ratio
Dec-16

(FL)

14,75%

13,53%
14,37%

13,60% 13,81% 13,44%
13,83%

13,45%

17,68%

16,80%

17,42%

16,91% 16,99%
16,90%

17,01%
16,92%

18,13%

17,04%

17,66%

17,01%
17,22%

17,00%
17,24%

17,00%

Dec-15
Trans.

Dec-15
FL

Sep-16
Trans.

Sep-16
FL

Dec-16
Trans.

Dec-16
FL

Dec-16
Trans.

adj

Dec-16
FL adj

CET1 ratio Tier 1 ratio Total Capital ratio

4.091
3.974 4.036 3.958

4.106 4.017 3.913
3.748 3.744

8,0% 8,3% 8,7% 9,1% 8,8% 9,2% 9,4% 8,8% 8,8%

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16
adjRisk weighted assets Leverage ratio

Strong capital ratios well above regulatory requirements

Leverage Ratio2)

3)

56%52% 53% 53% 54% 57%
RWA

/Total 

assets

56%

1) Other comprehensive income (OCI) 
2) Basel regulation, CRR / CRD IV
3) Pro forma adjusted to take into consideration the increase of share capital following the agreement between the Bank and the EBRD
Adjusted figures include the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
Numbers may not add up due to rounding

CET1 ratio evolution Capital ratios

1)

53%

• CET1 ratio (transitional) totalled 13,81% at 31 December 2016.

Adjusting for IA and DTA, CET1 ratio (fully loaded {FL}) totaled

13,44%. Adjusting for contractual interest, adjusted transitional CET1

ratio totaled 13,83% and fully loaded ratio totaled 13,45%

• €130 m of CCSs constitute additional loss absorbing buffer and are

considered as Additional Tier 1 capital; Tier 1 ratio totaled 16,99% at

31 December 2016. Adjusting for contractual interest, adjusted Tier 1

ratio totaled 17,01%

• Capital ratios are comfortably above minimum regulatory

requirements

• Leverage ratio well above minimum regulatory requirements

2)

53%
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Minimum regulatory capital requirements

Rationale

Prudential 
requirements 
decision1) -

Capital ratios

4,50% 4,50%

1,50%

2,00%
3,50%

3,50%
1,25%

1,25%

9,25%

12,75%

CET1 Requirement OCR

CCB

P2R

Tier 2

AT1

P1

As per 2016 SREP (applicable from 1 January 2017), the Group is

required to maintain an OCR of 12,75%, on a transitional basis,

which includes:

• minimum Pillar 1 own funds requirements of 8% (up to 1,5% can

be met with AT1 Capital and up to 2% with Tier 2 Capital),

• an own funds requirement of 3,5% for P2R in excess of the

minimum own funds requirement (to be made up entirely of CET1

Capital),

• and the combined buffer requirement which currently includes the

capital conservation buffer (CCB)

As such, the Group’s minimum required CET1 and Tier 1 ratios are

set at 9,25% and 10,75% respectively for 2017

Total P1 

requirement 

of 8% 

Recent 
legislation 

change 
relating to 

CCB

In February 2017, the Cypriot Parliament voted for an amendment to

the Business of Credit Institutions Law allowing the gradual phase-in

of the CCB, starting 2016

• Accordingly, the CCB for 2016 was set at 0,625%, for 2017 at

1,25%, for 2018 at 1,875% and for 2019 at 2,5%

1) The Bank must maintain an Other Systemically important institution buffer (O-SII) of 1,0% of its total risk exposure amount on 1 January 2022 on an individual 
and consolidated basis starting from 1 January 2019 at 0,25% and increasing by 0,25% every year until fully implemented. The CBC has set the counter-cyclical 
capital buffer at 0% for 2016 and for the 1st Half of 2017. In addition to the above requirements, the ECB has set on a consolidated basis a P2 guidance in the form 
of CET 1 capital, effective as from 1 January 2017. 
Adjusted figures include the contractual interest on impaired loans accrued of €164m

13,81% 13,83%

9,25%

16,99% 17,01%

10,75%

17,22% 17,24%

12,75%

Dec-16 Trans. Dec-16 adj
Trans.

2017

CET1 ratio Tier 1 ratio Total Capital ratio

4,6%

6,3%

4,5%
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Key takeaways

Rationale

 A systemic bank in a growing economy

 Improving asset quality with NPEs ratio reduced to 56,6%; NPEs provision coverage improved to 52%, with

overall NPEs coverage at 112%. Adjusting for contractual interest, adjusted NPEs ratio at 58,2% , adjusted NPEs

provision coverage ratio at 55% and overall adjusted NPEs coverage at 113%

 New lending of €354 m during FY16, as part of the Bank’s “Build” strategy

 A solid deposit franchise; low ratio of loans to deposits of 48% enables business expansion

 CET1 ratio of 13,8% and Tier 1 ratio of 17,0%, well above minimum capital requirements

 Profit before provisions of €103 m for FY16; Loss after tax of €63 m for FY16

1) Including the contractual interest on impaired loans accrued of €164m

1)
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Other information

Credit Ratings  Investor Relations Team

Constantinos Pittalis (Investor Relations Manager):

c.pittalis@hellenicbank.com, +35722500794

Maria Elia:

m.g.elia@hellenicbank.com, +35722500820

investor.relations@hellenicbank.com

Website: 

www.hellenicbank.com

Moody’s – 20 December 2016

Long and short-term Bank Deposit Rating: Caa1/NP

Commercial Paper: Not Prime

Baseline Credit Assessment: caa2

Positive outlook

Fitch – 14 June 2016

Long and short-term Issuer Default Rating: B/B

Viability rating: b

Stable outlook

Securities ISIN numbers:
• ΗΒ (shares) - CY0105570119 

• HBCS1 (CSC 1) - CY0144170111 

• HBCS2 (CSC 2) - CY0144180110

Branch Network:
• 52 branches

• 7 Commercial Centres

• 2 Corporate Centres

• 1 Shipping Business Centre (Shipping customers can be serviced at any International Business Centre)

• 4 International Business Centres

• 4 Representative Offices

mailto:c.pittalis@hellenicbank.com
mailto:m.g.elia@hellenicbank.com
mailto:investor.relations@hellenicbank.com
http://www.hellenicbank.com/
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Appendix – Economic environment and Additional information
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Economy proves more resilient and returns to a sustainable growth path

Economic Crisis Normalization and 

Growth

• The economic adjustment program (EAP) has delivered an impressive economic turnaround

• Return to positive growth in 2015 which accelerated further in 2016, beyond expectations

• Economic confidence indicators back to pre-crisis levels and over long-term average

• Fiscal deterioration

• Banking crisis

• EAP agreed with Troika

Road to 

Recovery

• Fiscal targets achieved with 
considerable margins

• Banking sector downsized, 
recapitalized and restructured

• Strong ownership of EAP

• Successful exit from EAP

• Fiscal targets achieved 
exceed expectations

• Banking sector strengthened

• Economic sentiment and 
confidence back to pre-crisis 
levels

1,4
0,4
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-2,5

1,6
2,8 2,8
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-3,9
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017f

Yo
Y 

  %
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Actual & current HB forecast Initial Programme forecast

Real GDP growth (y-o-y % change)

Unemployment in steady decline

Inflation moving towards positive trajectory

13,3%

63,5%

56%

60%

64%

68%

72%

0%

5%

10%

15%

20%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Unemployment rate - lhs (ages 15-64)

Employment rate - rhs(ages 15-64)

0,5%

-3%

-1%

1%

3%

5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 f
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Prudent fiscal policy delivers strong results

Source: Ministry of Finance, Bloomberg, HB – Economic Research 

Public Finances (% of GDP) Public Debt Structure

Government Bonds Maturity Profile of General Government Debt 
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Strong performance by the tourism industry - Real estate sector showing 
signs of recovery

Source: Ministry of Finance, HB – Economic Research 

Tourism revenues Real estate prices (€k per square meter)

Tourism arrivals Number of contracts of property sales 
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Cyprus offers a diversified economy with a broad based recovery -
Construction sector showing signs of bottoming out

Source: Cyprus Statistical Services, HB – Economic Research 

The recovery is broad based Number of new business registrations (‘000)

The construction sector is gaining momentum Construction – leading indicators (%)
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Upgraded country ratings signaling improved performance

Source: Bloomberg

Moody’s Investors Service S&P Global Ratings

Fitch Ratings 
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Regulatory and legislation reforms

Reform of Credit 
Registry System 

New foreclosure 
law 

Insolvency 
Framework 

Sale of Loans 
Law 

Tax incentives 
and other 
legislative 

amendments

In place October 2014 effective April 2015 effective May 2015 November 2015 December 2015

Increased system 
transparency 

leading 
to more informed 

lending and 
systemic control

(standardised and 
more frequent data 

collection 
implemented)

Expected to 
accelerate 

foreclosures as 
does not require 

creditor to go 
through Court or 
Land Registry

Modernized, 
quicker procedures 
and protection of 

guarantor, 
company and 
creditor rights

To facilitate the 
sale/purchase and  

management of 
credit facilities 

A number of laws 
have been 

amended to 
facilitate NPEs 

restructuring/debt 
to asset swaps

Tax incentives:

 Loan Restructuring Exemption – Exemptions from Capital Gains Tax/Income Tax/Corporate Tax/Land Registry Fees/Stamp

Duties are available on all transfers of immovable property (IP) or shares of companies owning IP which will be effected as a

result of loan restructuring arrangements between lenders and borrowers (applicable for two years commencing on 31 December

2015). Also, an exemption from defense contribution on Deemed distribution has been granted

 Capital Gains Tax exemption on future disposal of Immovable Property (IP) – This exemption is available in respect of profits

from the disposal at any time in the future, of Immovable Property acquired between 16 July 2015 and 31 December 2016
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Consolidated income statement

Note: Numbers may not add up due to rounding 

[€ m] FY16 FY15 y-o-y 4Q16 3Q16 q-o-q 2Q16 1Q16

Interest income 185,2 205,8 (10%) 46,4 45,3 3% 46,6 46,9

Interest expense (37,7) (60,4) (38%) (9,7) (9,3) 4% (9,6) (9,2)

Net interest income 147,5 145,4 1% 36,8 36,0 2% 37,0 37,7

Net fee and commission income 52,0 58,4 (11%) 14,8 11,9 25% 12,3 13,0

Net gains on disposal and revaluation of foreign 

currencies and financial instruments
27,4 32,6 (16%) 2,8 3,9 (30%) 17,0 3,7

Other income 20,8 20,0 4% 7,2 3,3 121% 5,0 5,3

Total net income 247,7 256,4 (3%) 61,6 55,1 12% 71,3 59,7

Staff costs (82,0) (80,0) 2% (20,8) (20,5) 1% (20,1) (20,6)

Depreciation and amortisation (6,1) (4,8) 27% (1,7) (1,5) 12% (1,4) (1,4)

Administrative and other expenses (56,4) (67,3) (16%) (14,2) (13,5) 6% (13,7) (15,0)

Total expenses (144,5) (152,1) (5%) (36,7) (35,5) 3% (35,3) (37,0)

Profit from ordinary operations before impairment 

losses and provisions to cover credit risk
103,2 104,3 (1%) 24,9 19,6 27% 36,0 22,7

Impairment losses and provisions to cover credit risk (115,2) (100,8) 14% (51,1) (15,4) 233% (27,2) (21,6)

(Loss)/profit before taxation (12,0) 3,5 -441% (26,2) 4,2 (724%) 8,9 1,1

Taxation (50,6) 4,6 (1.191%) (41,4) (0,4) 11.689% (8,5) (0,4)

(Loss)/profit for the period from 

continuing operations
(62,7) 8,2 (867%) (67,6) 3,9 (1.854%) 0,4 0,7

Profit for the period from discontinued operations after 

tax
0 4,8 (100%) 0 0 0 0 0

(Loss)/profit for the period (62,7) 13,0 (582%) (67,6) 3,9 (1.854%) 0,4 0,7

Non-controlling interest (0,8) (0,9) (11%) (0,3) (0,1) 253% 0 (0,4)

(Loss)/profit attributable to the shareholders of the 

parent company
(63,5) 12,1 (626%) (67,9) 3,8 (1.906%) 0,4 0,3
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Consolidated statement of financial position

Note: Numbers may not add up due to rounding 

[€ m]
Dec-16 Dec-15 Change

% Assets

Dec-16 Dec-15

Cash balances with Central Banks 2.083 2.029 3% 30% 27%

Placements with other banks 549 910 -40% 8% 12%

Loans and advances to customers 2.926 3.093 -5% 42% 42%

Debt securities 1.149 1.043 10% 16% 14%

Equity securities and collective investment units 16 15 6% 0% 0%

Property, plant and equipment 100 99 1% 1% 1%

Intangible assets 27 23 17% 0% 0%

Deferred tax asset 8 58 -85% 0% 1%

Other assets 179 128 40% 3% 2%

Total assets 7.038 7.397 -5% 100% 100%

Deposits by banks 101 77 31% 1% 1%

Amounts due to Central Banks 0 236 -100% 0% 3%

Customer deposits and other customer accounts 6.111 6.139 0% 87% 83%

Tax payable 5 5 2% 0% 0%

Deferred tax liability 2 1 34% 0% 0%

Other liabilities 112 114 -2% 2% 2%

Total liabilities 6.331 6.573 -4% 90% 89%

Loan capital 140 181 -23% 2% 2%

Share capital 99 99 0% 1% 1%

Reserves 464 540 -14% 7% 7%

Shareholders’ equity 563 640 -12% 8% 9%

Non-controlling interest 3 3 6% 0% 0%

Total liabilities and equity 7.038 7.397 -5% 100% 100%
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3.063 3.034 3.157 3.117 3.108

1.385 1.283 1.195 1.128 1.250

974 968 966 987 1.034

393 417 408 424 361
323 327 333 336 357

6.139 6.028 6.059 5.993 6.111

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Cyprus Russia Other EU Other European countries Other countries

3.012 2.889 2.914 2.883 3.043

2.398 2.433 2.402 2.330 2.243

574 552 566 581
614

154 155 177 200 211

6.139 6.028 6.059 5.993 6.111

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Demand Time deposits Saving Notice

4.491 4.514 4.567 4.532 4.599

1.421 1.309 1.274 1.280 1.324

129 117 114 108 108
98 89 104 72 79

6.139 6.028 6.059 5.993 6.111

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

EUR USD GBP Other

Evolution of deposits

Deposits by country of customer [€ m]

Deposits by category [€ m]

Deposits by currency [€ m]

Deposits split by size 

6%

6%

17%

20%

51%

1%

2%

22%

75%

3%

10%

50%

37%

39%

23%

9%

29%

Up to EUR100k

EUR100k-500k

EUR500k-1m

Over EUR1m

Note: Numbers may not add up due to rounding 
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2.029 2.186
1.932 1.961 2.083

910
876

857 721 549

1.071 933
947 1.019 1.165

4.010 3.995
3.737 3.701 3.797

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Cash and Balances with Central Banks Placements with other Banks Securities

Breakdown of liquid assets for the period [€ m]

Robust liquidity position

Liquid assets over total assets 

1) €12m of equities classified for Balance Sheet purposes in other assets in view of their disposal are accounted for as liquid assets
2) Based on Central Bank of Cyprus definition of liquid asset categories 
3) Spot rate at the end of the reporting period, annualized

Note: Numbers may not add up due to rounding

1) 

2)3)

Weighted average income rate of each asset class

53%54% 53% 54%54%

-0,3%

1,6%

0,9%

0,3%

-0,4%

2,1%

0,6%

0,3%

-0,4%

2,2%

1,07%

0,6%

-0,4%

2,0%

0,9%

0,5%

-0,4%

2,0%

0,9%

0,4%

X% X%

1) 
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Capital and risk weighted assets breakdown

Capital breakdown   € m Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

CET 1 584 567 559 562 518

Additional Tier 1 116 121 120 119 119

Tier 1 700 687 679 681 637

Tier 2 18 12 10 9 9

Total regulatory capital 718 700 689 691 645

Risk Weighted Assets 

€ m

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 

(adjusted)1) 

Credit Risk 3.458 3.610 3.521 3.414 3.275 3.271

Market Risk 10 7 7 9 9 9

Operational Risk 489 489 489 489 461 461

Total risk exposure

amount for credit valuation 

adjustments

1 1 1 1 2 2

Total RWAs 3.958 4.106 4.017 3.913 3.748 3.744

Note: Numbers may not add up due to rounding 

1) Including the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
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Governments
68%

Banks
5%

Supranational 
organisations 

25%

Other 
2%

5 to 10 years
67%

1 to 5 years
14%

<1 year                            
19%

Cyprus
82%

USA
11%

Canada
2%

Germany
3%

Netherlands
2%

Detailed breakdown of investments in debt securities

1) Moody’s instrument ratings or Moody’s ratings equivalents - based on the Regulation (EU) 575/2013 (CRR) and the Directive 2013/36/EU (CRD IV) 

for the RWA calculation (as per Section 4, Article 138 of the regulation)

Cyprus Government bonds by maturity

Total debt securities by issuer

Government bonds by country

Total 31-Dec-16: €1.149 m

Total 31-Dec-16: €782 m Total 31-Dec-16: €643 m

• 43% of debt securities are Aaa rated1) 

• 56% are investments in Cyprus Government Bonds with the 
Republic of Cyprus currently being rated: B1 by Moody’s, BB- by 
Fitch, BB+ by S&P and B by DBRS

• Supranational organizations include for example Asian 
Development Bank, EIB, IBRD, Nordic Investment Bank
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Asset quality trends; Loans and advances to customers

[€ m] Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16
Dec-16

(adjusted)1) 

Carrying amount 3.093 3.103 3.062 2.998 2.926 2.926

Impaired:

Grade 3 (high risk) 2.529 2.441 2.425 2.351 2.309 2.473

Individual impairment losses (1.270) (1.213) (1.219) (1.167) (1.183) (1.347)

Carrying amount 1.259 1.228 1.206 1.183 1.127 1.127

Of which with forbearance measures 553 538 540 544 562 562

Past due but not impaired:

Grade 1 (low risk) 90 123 45 39 65 65

Grade 2 (medium risk) 88 90 59 64 84 84

Grade 3 (high risk) 10 22 6 3 3 3

Carrying amount 189 235 111 106 152 152

Past due comprises:

0+ up to 30 days 65 60 46 50 62 62

30+up to 60 days 58 114 16 13 63 63

60+ up to 90 days 40 20 35 26 24 24

90 days+ 25 41 14 17 4 4

Carrying amount 189 235 111 106 152 152

Of which with forbearance measures 43 59 33 42 62 62

Neither past due nor impaired:

Grade 1 (low risk) 1.228 1.229 1.315 1.352 1.356 1.356

Grade 2 (medium risk) 424 418 425 360 302 302

Grade 3 (high risk) 27 26 35 25 17 17

Carrying amount 1.679 1.673 1.775 1.737 1.675 1.675

Of which with forbearance measures 334 326 395 328 275 275

Balances after  individual impairment 3.126 3.136 3.091 3.206 2.954 2.954

Collective impairment losses (34) (33) (29) (29) (28) (28)

Total carrying amount 3.093 3.103 3.062 2.998 2.926 2.926

1) Including the contractual interest on impaired loans accrued of €164m
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Gross loans performance analysis

4.396 4.1944.3104.348

Gross loans performance evolution [€ m]

34% 33% 35% 34% 36% 37%

8% 8% 9% 8% 8% 8%

33% 34% 33% 35% 36% 34%

9% 9% 10% 10% 12% 12%
16% 16% 13% 13% 9% 9%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 adj

Non terminated non perfoming of
which with more than 90dpd

Non terminated non perfoming of
which with less than 90dpd

Performing of which with no
forbearance measures

Performing of which with
forbearance measures

Terminated

Perfoming 
42%

Terminated 
37%

Non terminated 
non perfoming

21% of which with 
forbearance 

measures
18%

of which with no 
forbearance 

measures
82%

of which with 
less than 
90DPD

57%

of which with 
more than 

90DPD
43%

Consensual 

approach
Growth

Foreclosure

Gross loans performance analysis as at December 20161) 

4.136

Note: Numbers may not add up due to rounding

4.300

1) Including the contractual interest on impaired loans accrued of €164m

1) 
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NPEs formation and movement

2.602

2.521 2.536 2.536 2.533
2.487

2.395
2.340

2.504

(0)

(65)

(16) 34 (19) (3) (9)
(31) 11 (17) (5)

(51)

(23) 20 (34)

(55)

(22)
(18)

59
(18)

164

Dec-15 D2A Write offs Cured Newly
Classified

NPEs

Other Mar-16 D2A Write offs Cured
loans

Newly
Classified

NPEs

Other Jun-16 D2A Write offs Cured
loans

Newly
Classified

NPEs

Other Sep-16 D2A Write offs Cured
loans

Newly
Classified

NPEs

Other Dec-16 Adj Dec-16
adj

2.602

2.304
2.340 2.340 2.340

2.504

(63)

(147)

(88)
124

(88)

164

Dec-15 D2A Write offs Cured Newly
classified

NPEs

Other Dec-16 Adj Dec-16
adj

3)

147
178

141

84 103

-21 44 -81
-66 -49

-92 -55

2.007

2.154
2.332 2.473

2.557
2.660 2.639 2.683 2.602

2.536
2.487

2.395 2.340

2.580 2.573
2.5042.523
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6
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6

S
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p
-1

6

D
e
c
-1

6

Quarterly change (€ m) NPEs (€ m)
NPEs adjusted (€ m) Linear (Quarterly change (€ m))

NPEs formation1)

2)

1) NPE values up to September 2014 are based on CBC’s definition
2) Quarterly change refers to values non-adjusted for contractual interest on impaired loans
3) Change in balances/exchange differences/debt for equity swaps
Adjusted figures Include the contractual interest on impaired loans accrued of €164m. For more information on NPEs and other relevant ratios (including adjusted 
figures) please refer to slide 39
Numbers may not add up due to rounding

Yearly NPE movement 

Quarterly NPE movement 

3) 3)3) 3)
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NPEs and relevant ratios on an interest accrual basis

2.602
2.536 2.487

2.395 2.340

2.580 2.573 2.523 2.504

59,2%
58,3%

57,7%
57,1%

56,6%

58,7% 58,5% 58,4% 58,2%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

NPEs (€ m) NPEs (€ m) Adj

NPEs ratio NPEs ratio Adj

Accumulated Provisions NPEs and NPE ratio evolution

NPEs provision coverage

1.303 1.245 1.248 1.196 1.210
1.290 1.335 1.325 1.374

29,6%
28,6% 29,0%

28,5%
29,3%

29,4%
30,4% 30,6%

32,0%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Accum. provisions (€ m) Accum. provisions (€ m) Adj

Accum. provisions % gross loans Accum. provisions % gross loans  Adj

50,1%
49,1%

50,2% 49,9%
51,7%

50,0%

51,9% 52,5%

54,9%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

NPEs provision coverage NPEs provision coverage adj

4.396
4.348

4.310

4.194
4.136

4.393 4.397
4.323 4.300

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Gross Loans (€ m) Gross Loans (€ m) Adj

Gross loans 

Adjusted figures refer to amounts including the contractual interest on impaired loans accrued of  €164m
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Non financial corporations lending: NPEs and provisions coverage

NPEs as per EBA definition
Classification based on Institutional sector codes and NACE codes (European Commission)
Adjusted figures refer to amounts including the contractual interest on impaired loans accrued of  €164m
Numbers may not add up due to rounding

19% 16% 6% 7% 13%6%

Construction Wholesale and 

retail trade

Real Estate 
activities

Accommodation 
and food service 

activities

Manufacturing Other sectors
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2.942

2.880
2.772

2.752
2.870

821 817 787 757 801 704 685 676 671 701
296 269 262 254 266 327 319 293 294 303 265 254 247 243 251

529 536 506 533 548

Non-financial 
corporations

67% 

Provisions (%) of NPEs

NPEs [%] of gross loans

Gross loans [€ m] 

as a % of total adjusted gross loans at Dec-16X%
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Households lending: NPEs and NPEs provisions coverage 

32% 14% 6%

Households Residential mortgage loans Credit for consumption

54,3% 55,4% 54,6% 56,6% 59,4%

41,1% 39,8% 39,4% 40,0% 43,5%

74,5% 76,5% 76,2% 77,6% 79,0%

Dec-15 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 adj Dec-15 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 adj Dec-15 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 adj

52,1% 51,1% 50,8% 49,7% 51,4%

43,0%
39,7% 37,5% 36,8% 38,2%

57,5% 57,0% 56,9% 57,0% 58,7%

1.358 1.347 1.337 1.317 1.362

656 604 605 606 619

248 243 242 238 247

as a % of total adjusted gross loans at Dec-16

Provisions (%) of NPEs

NPEs [%] of gross loans

Gross loans [€ m] 

X%

NPEs as per EBA definition
Classification based on Institutional sector codes (European Commission)
Adjusted figures refer to amounts including the contractual interest on impaired loans accrued of  €164m
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27% 27% 30% 28% 26% 25%

73% 73% 70% 72% 74% 75%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 adj

Performing Non-Performing Exposure

Gross forborne exposures by sector

Forborne exposures breakdown

Coverage of forborne exposures 

1) Open market value indexed to today using public available indices
Adjusted figures include the contractual interest on impaired loans accrued of €164m

30% 29% 28% 28% 28% 31%

124% 122% 118% 119% 114% 109%

154% 151% 146% 147% 142% 140%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 adj

Total coverage

Tangible collateral of forborne exposures

Provisioning coverage of forborne exposures

97 98 99 108 103 108

651 622 635 615 639 675

57 57 57 51 52 54
87 66 82 67 65 67

247 249 271 230 203 209

177 187 188
192 191 198

1.317 1.279 1.331
1.262 1.253 1.311

30% 29% 31% 30% 30% 30%

Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16 Dec-16 adj

Trade Construction and Real Estate

Manufacturing Tourism

Other sectors Retail

Forborne exposures % Gross loans

Classification of forborne exposures

1) 
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Organisational structure and key persons

Ioannis Matsis1)

Chief Executive Officer 

Lars Kramer2)

Chief Financial 
Officer

1) The Board of Directors has decided to appoint Mr Ioannis Matsis as Group Chief Executive Officer, replacing Mr Bert Pijls. The appointment is subject to the approval from the regulatory authorities. In the meantime, the duties of the Chief 
Executive Officer will be officiated by Mr. Phivos Stasopoulos, Group General Manager Corporate and Insurance
2) Appointment of Mr. Lars Kramer as Chief Financial Officer with effect from 3 April 2017, whose appointment has been approved by the Central Bank of Cyprus

George  
Karageorgis

Retail & 
International 

Banking

Phivos
Stasopoulos

Corporate &
Insurance

Kiki
Papadopoulou

Group Arrears 
Management

Georgios 
Fereos

Group Corporate 
Development

Stefano 
Capodagli 

Chief Risk 
Officer

Vlad 
Botic

Chief Operating 
Officer

Niki 
Nikolaidou

Group Internal 
Audit

Marina 
Kolokotroni

Group 
Compliance 

Unit

Petros Arsalides

Company Secretariat

Nicos Hadjimarkou

CEO Office

Audit 
Committee

Risk 
Management 
Committee

Board of Directors

Irena A. Georgiadou

Chairwoman
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Shareholders information; Board composition

3,13 3,05 3,01 3,11 3,11 3,05 3,07

2,71

Mar-15 Jun-15 Sep-15 Dec-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dec-16

Net tangible book value per share evolution (€)

Third Point Hellenic 
Recovery Fund LP

26,2%

Wargaming 
Group Limited

24,9%

Demetra Investment 
Public Ltd

10,1%

EBRD
5,4%

Other 
domestic

16,0%

Other international
17,4%

Board CompositionMain shareholders

Irena A. Georgiadou,

Chairwoman, Independent

Marinos S. Yannopoulos

Vice- Chairman, Non-independent

Ioannis A. Matsis

Independent

Mariana Pantelidou Neophytou

Independent

David Whalen Bonanno

Independent

Evripides A. Polykarpou

Senior Independent

Georgios Fereos

Executive, Non-independent

Christodoulos A. Hadjistavris

Independent

Andreas Christofides

Independent

Lambros Papadopoulos

Independent

Andrew Charles Wynn

Independent

Stephen John Albutt

Independent

Number of issued shares: 198.474.712

1) The Bank has announced on 15 December 2016 that its Board of Directors has decided to appoint Mr Ioannis Matsis as Group Chief Executive Officer, replacing Mr Bert Pijls. The appointment is subject to the approval from 
the regulatory authorities. In the meantime, the duties of the Chief Executive Officer will be officiated by Mr. Phivos Stasopoulos, Group General Manager Corporate and Insurance
2) Considered as independent under the independence criteria listed in the CSE Corporate Governance Code. They are not independent under the independence criteria listed in the Directive on the Assessment of the Fitness 
and Probity of the Members of the Management Body and Managers of Authorised Credit Institutions of 2014 of the CBC, which differ from those in the CSE Corporate Governance Code

1)

2)

2)

2)
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Glossary & Definitions

Forborne exposures: as per EBA, Forborne exposures are (i) exposures which involve changes in their terms and/or conditions and (ii) the forbearance measures 

consist of concessions towards a debtor which aim to address existing or anticipated difficulties on the part of the borrower to service debt in accordance with the current 

repayment schedule. Changes in the terms and conditions of a contract that do not occur because the customer is not able to meet the terms and conditions of the 

contract due to financial difficulties do not constitute forbearance measures.

Evidence of a concession towards a debtor includes: a difference in favor of the debtor between the modified and the previous terms of the contract; and cases where a 

modified contract includes more favorable terms than other debtors with a similar risk profile could have obtained from the same institution.

Non-Performing Exposures (NPEs) (EBA definition):

(i)Material exposures that are over 90 days past due,

(ii)The debtor is assessed as unlikely to pay its credit obligations in full without realisation of collateral, regardless of the existence of any past-due amount or of the 

number of days past due,

(iii)Exposures in respect of which a default is considered to have occurred in accordance with Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013,

(iv)Exposures of debtors against whom legal action has been taken by the Bank or exposures of bankrupt debtors,

(v)Exposures that are found impaired as per the applicable accounting framework,

(vi)Forborne exposures that were NPE at forbearance or became NPE after forbearance and which are re-forborne while under probation (the probation period for 

forborne exposures begins once the contract is considered as performing and lasts for two years minimum),

(vii) Forborne exposures reclassified from NPE status i.e. that were NPE at forbearance or became NPE after forbearance and present more than 30 days past due 

while under probation

(viii)Further to the above the all-embracing criteria apply as follows: (a) for debtors classified as retail debtors as per the EU Regulation 575/2013, when the Bank has on-

balance sheet exposures to a debtor  that are material and are past due by more than 90 days the gross carrying amount of which represents more than 20% of the 

gross carrying amount of all on-balance sheet exposures to that debtor, all on and off-balance sheet exposures to that debtor shall be considered as non-performing and 

(b) for debtors classified as non-retail debtors as per the EU Regulation 575/2013, when the Bank has any on-balance sheet exposures to a debtor that are non-

performing (if the exposure is non-performing due to over 90 days past due it must pass the materiality thresholds), all on and off-balance sheet exposures to that debtor 

shall be considered as NPE. Else, only exposures that are non-performing will be classified as such

NPEs ratio: gross non-performing exposures (EBA definition) divided by gross loans

NPE provision coverage ratio: accumulated impairment losses (individual and collective) divided by gross non-performing exposures

90dpd: an exposure is classified as “past-due” when any amount of principal, interest or fee has not been paid at the date it was due. Over 90 days past due refers to

exposures for which more than 90 days passed since the day that any amount of principal, interest or fee was due and was not paid for a single exposure.
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Glossary & Definitions

CET 1: common equity tier 1 capital divided by Risk Weighted Assets

AT1: additional tier 1 capital

CCB: capital conservation buffer

OCR: overall capital requirement

O-SII: Other Systemically important institution

Leverage ratio: capital measure divided by the total on- and off- balance sheet items (Tier 1/total exposure measure)

D2A: debt to asset arrangement between the Bank and the borrower

PPI: profit from ordinary operations before impairment losses and provisions to cover credit risk

Loans to deposits ratio: net loans and advances to customers net of accumulated impairment losses divided by customer deposits and other customer accounts

Net Interest Margin ratio (NIM): Net interest income divided by interest bearing assets, annualized

Cost to income ratio: total expenses over total net income

Cost of risk ratio: impairment losses on the value of loans and advances divided by gross loans at the end of the period, annualized

Earnings/(loss) per share: profit/loss divided by the number of shares issued

Return on Equity: profit attributable to shareholders of the parent company (annualized) divided by average equity attributable to shareholders of the parent

company

Net tangible book value per share: equity attributable to shareholders of the parent company less intangible assets divided by the number of issued shares

y-o-y: year on year

q-o-q: quarter on quarter

ECB: European Central Bank

CBC: Central Bank of Cyprus

SREP: Supervisory Review and Evaluation Process

EBA: European Banking Authority

RWAs: Risk Weighted Assets

DTA: deferred tax asset
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Disclaimer

Certain statements in this presentation/announcement including any accompanying slides and subsequent discussions with respect to the business strategy and plans of the Hellenic

Bank Group (term which includes the Hellenic Bank Public Co Ltd and its subsidiary and associate companies) (the “Group”), its current goals and expectations, its projections, beliefs,

possibilities relating to its future financial condition and performance are forward - looking.

By their nature, forward - looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future. Therefore these risks

and uncertainties could adversely affect the outcome and financial effect of what is described herein and the reader or the audience are cautioned not to place undue reliance on such

forward - looking statements. When relying on forward - looking statements , investors should carefully consider that there are important factors that could cause actual results to differ

materially from those in forward-looking statements, certain of which are beyond the control of the Group, including, but not limited to, domestic and global economic and business

conditions, market related risks such as interest or exchange rate risk, unexpected changes to regulation, competition, technological conditions and other. The forward - looking

statements contained in this presentation/announcement are made as at the date of this presentation/announcement and the Group undertakes no obligation to update or revise any of

same unless otherwise required by applicable law.

This presentation/announcement is delivered to interested parties for information purposes only and neither constitutes a recommendation with respect to any securities nor shall be used

in connection with any investment decision regarding any of the Group’s securities or in relation to any decision whether or how to vote on matters submitted to the Group’s shareholders.

This presentation/announcement is not intended to be relied upon as advice, should not be treated as such and does not form the basis for an informed investment decision. No

representation or warranty, express or implied, is made concerning, and no reliance should be placed on, the accuracy, fairness, correctness or completeness of the information

presented herein.

Nothing in this presentation/announcement constitutes an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, or recommendation, to acquire or dispose of any securities or to engage in any

other transaction. This presentation/announcement contains some publicly available information from inter alia, governmental and regulatory sources and the Group makes no

representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, fairness, correctness or completeness of such information.

This presentation/announcement should not be taken or transmitted directly or indirectly to any country or jurisdiction where to do so would be prohibited. Any failure to comply with this

restriction may constitute a violation of applicable law. The distribution of this presentation in other jurisdictions may be restricted by law and persons into whose possession this

presentation comes should inform themselves about and observe, any such restrictions.

To the fullest extent permissible by applicable law, the Group expressly disclaims any responsibility and/or liability for the accuracy of the information expressed in this

presentation/announcement, any errors or omissions in distributing the information and/or any uses to which the information is put. Each recipient of this presentation/announcement is

strongly advised to seek its own independent advice in relation to any investment, financial, legal, tax, accounting or regulatory issues. This presentation should not be construed as legal,

tax, investment or other advice. Analyses and opinions contained herein may be based on assumptions and projections that, if altered, can change the analyses or opinions expressed.

Nothing contained herein shall constitute any representation or warranty, express or implied, as to future performance of any security, credit, currency, rate or other market or economic

measure. The Group’s past performance is not necessarily indicative of future results.


